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 مقدمة

 

احلؿد هلل وافصالة وافًالم ظذ رشقل اهلل وظذ آفف وصحٌف، ومـ 

 وآه، أمو بعد:

 موؾنن اهلل تعوػ ؿد أكزل ظذ ظٌوده مـ افتؼيعوت وافـظؿ وافتعوفقؿ 

حتؼقؼ مصوحلفؿ، ودرء ادػوشد ظـفؿ، وؿد  بغوييؾٌل شوئر جموٓت حقوهتؿ ي

جوء فٌقون هذه افتؼيعوت كصقص مـ افقحل مضؿـي ذم افؼرآن افؽريؿ 

، ودو ـون وافًـي افـٌقيي، ومهو ادصدران اإلهلقون ادٌقـون فؾؿراد اإلهلل

افتؼيع ظومًو وخوفدًا ؾؼد ـون بقوكف فؾؽثر مـ افؼضويو ظذ كحق ـع، وٕن 

افٌقون جوء ظذ كًؼ فغقي فف ؿقاظد وؿقاكغ ومًوؿوت خمتؾػي، وـقكف ـون 

واؿعقًو يعوفٍ وؿوئع هلو طروف ممثرة ذم افػفؿ ؾؼد ـون اظتٌور وطفقر تؾؽ 

أراء وآجتفودات، بؾ وتـقع ادحددات وخػوؤهو مظـي آختالف وتعدد 

ادـوهٍ ذم أفقي افتل يرتؽز ظؾقفو فتػفؿ مراد افشورع، وؿد طفر مـ وؿً 

مٌؽر مـوهٍ متعددة فؾػؼف اإلشالمل فؽؾ مـفٍ خصوئصف ومرتؽزاتف افتل 

يٌـل ظؾقفو ٓشتجالء أحؽوم افؼع، وذم ظككو احلورض طفرت ادـوهٍ 

ـوزفي ادًتجدات، وافتعومؾ مع افػؼفقي بصقرة أووح وخصقصًو ذم م

افقاؿع افذي اختؾػ مـوضف بصقرة ـٌرة ظام ـون ظؾقف احلول ذم افعصقر 

افًوبؼي افتل ـوكً ؾقفو إمي واحدة، ؿوئدة ٓ توبعي، وممثرة ٓ متلثرة، وبـوء 

ظذ ضٌقعي افـصقص، واختالف اددارك، وأدوات افػفؿ فؾـص افؼظل، 
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عي واحلقوة، ؾؼد تعددت ادـوهٍ افػؼفقي، وذم وادحووفي فؾقصؾ بغ افؼي

هذه افدراشي حمووفي فرصد هذه ادـوهٍ وآثورهو ذم افػؼف ادعوس وتلثرهو 

 ظذ افتؼيع اإلشالمل إجيوبًو أو شؾًٌو.

 أسباب اختوار ادوضوع:

ـ افتعرف ظذ ادـوهٍ افػؼفقي ادعوسة، وإبراز دورهو ذم إثراء افتؼيع  1

 اإلشالمل.

ـ بقون خصوئص ـؾ مـفٍ ودراشي معومل اإلكجوز واإلخػوق،  2

 وجقاكى افًؾى، واإلجيوب.

ـ إطفور معومل ادـفٍ افقشطل ادعتدل افذي يشؽؾ حجر إشوس ذم  3

اشتعودة افػؼف اإلشالمل مؽوكتف، وظقدة افتؼيع اإلشالمل إػ مؼومف 

 ادًؾؿ.افتـظقؿل وافتقجقفل دختؾػ جموٓت احلقوة ذم ادجتؿع 

 أمهوة ادوضوع:

ٓ خيػك أن دراشي ادـوهٍ افػؼفقي مـ إمهقي بؿؽون ؾفل افتل حتدد 

ادموه مًور افػؼف اإلشالمل مـ حقٌ افًر ظذ اجلودة أو ادقؾ ذات افقؿغ 

وذات وافشامل، ومـ جفي أخرى ؾدراشي ادـوهٍ افػؼفقي وافتعرف ظؾقفو 

، ومعوجلي مظوهر افـؼص واخلؾؾ، فالرتؼوء حيؼؼ آشتػودة مـ إجيوبقوهتو مجعقوً 

بودـفٍ افػؼفل افذي جيؿع حموشـ افؽؾ وحيؿؾ افؽػوءة دـوزفي ادًتجدات 

ومعوجلي افـقازل وافؼضويو افشوئؽي، فتحؼقؼ مٌدأ خؾقد افؼيعي وصالحقتفو 

 فؽؾ زمون ومؽون، وذفؽ معؼقد ظذ متوكي ادـفٍ واظتدافف ومقوقظقتف.
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 منهج البحث:

ً ادـفٍ آشتؼرائل، بتتٌع ادـوهٍ افػؼفقي ادعوسة وشامهتو، اتٌع

 وآثورهو ظذ ادـظقمي افػؼفقي، وتلثرهو ذم افقاؿع.

واتٌعً ـذفؽ ادـفٍ افتحؾقع بتؼققؿ ادـوهٍ افػؼفقي ادعوسة وبقون 

 مظوهر إجيوبقوهتو، وشؾٌقوهتو.

 خطة البحث:

ثالثي مٌوحٌ، قد، ومتفاؿتضً مودة افٌحٌ تؼًقؿف إػ مؼدمي، و

 وخومتي

 ادؼدمي وحتدثً ؾقفو ظـ أمهقي ادقوقع وأشٌوب اختقوره.

 طبوعة البوان الترشيعي:متفقد: 

 : ادـفٍ افظوهري.ادبحث األول

 : مـفٍ اددرشي افعؼالكقي احلديثيادبحث الثاين

 : ادـفٍ افقشطل.ادبحث الثالث

 اخلومتي، وتتضؿـ أهؿ افـتوئٍ وافتقصقوت. 

 واهلل ادًمول أن يؽتى فـو افؼٌقل، وفؾؼورئ افـػع وبؾقغ ادلمقل.
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 متهود

 

يقم  ظـ ابـ ظؿر ريض اهلل ظـفام، ؿول: ؿول افـٌل 

( ؾلدرك بعضفؿ افعك ال يصلني أحد العرص إال يف بني قريظةإحزاب: )

ذم افطريؼ، ؾؼول بعضفؿ: ٓ كصع حتك كلتقفو، وؿول بعضفؿ: بؾ كصع، مل 

 .(1)"مـفؿ ؾؾؿ يعـػ واحًدا يرد مـو ذفؽ، ؾذـر ذفؽ فؾـٌل 

إؿرار ادـوهٍ آجتفوديي  تضؿـً هذه افروايي ظـ افـٌل 

وظقي ذم ؾؼف افـصقص وـقػقي افتعومؾ مع افصقغ ادحتؿؾي، ودفً ظذ مؼ

افـظر ادًتـد إلحدى افؼرائـ افظوهرة ادحتػي بوفـص فسجح أحد 

آحتامٓت، ـام دفً افروايي ظذ تصحقح مـفجغ ذم افتعومؾ مع 

 افـصقص:

إول: ادـفٍ افذي بـك احلؽؿ ظذ افظوهر اددفقل ظؾقف بؿـطقق 

 افعٌورة. 

ري ادؼصقد وافثوين: ادـفٍ افذي بـك ظذ ادعـك وؾحقى افعٌورة وحت

 ظـ ضريؼ روح افـص وإصورتف وإيامءاتف. 

 وفؼد تعددت مدارس افػؼف شقاء ذم ظفد افصحوبي أو افعصقر افتل 

                                                           
، رؿؿ احلديٌ صالة افطوفى وادطؾقب راـٌو وإيامء، بوب اجلؿعيأخرجف افٌخورى ذم ـتوب   (1)

ادٌودرة بوفغزو، وتؼديؿ أهؿ إمريـ ، بوب اجلفود وافًر(، وأخرجف مًؾؿ ذم ـتوب 946)

 (.1771)، رؿؿ احلديٌ ادتعوروغ
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جوءت مـ بعدهؿ، متخذة هذيـ ادـفجغ شٌقاًل فؾتػؼف ومعرؾي إحؽوم 

افؼظقي، وٓ إصؽول ذم اظتٌور هذيـ ادـفجغ ذم افتػؼف ذم اجلؿؾي، وإكام يزز 

د افغؾق ذم اظتٌور أحد افطرؾغ وامهول أخر مطؾًؼو، وذفؽ إمو اإلصؽول ظـ

ذم ؽؾق افٌعض ذم افٌـوء ظذ افظوهر بشؽؾ مطرد وإمهول أبعود افـص ادعـقيي 

 وادؼوصديي، واجلؿقد ظذ طوهر افؾػظ.

أو افغؾق ذم جوكى ادعـك، وآشسشول معف بصقرة تػرغ افـص مـ 

 .بال معـك مـضٌط وظ رمقًزادٓفتف افظوهرة بحقٌ تصٌح إفػ

وبغ هذيـ ادـفجغ مـوهٍ تؼسب مـ أحد إضراف أو تٌتعد بحًى 

 آدموهغ.  جـقحفو إػ أحد

وٓ ريى ذم أن ادـفٍ  افذي يقازن ذم افـظر بغ اظتٌور افظوهر واظتٌور 

ادعـك وووع ـؾ كص وؾؼ آظتٌوريـ ذم ادؼوم افالئؼ بف هق افطريؼ إشؾؿ 

 فؾتعرف ظذ ادراد افؼظل.

إكام يتقجف  بوظتٌور افغؾق ذم اظتٌور  هريوممو شٌؼ يتٌغ أن كؼد ادـفٍ افظو

 . ، وفق ـون افظوهر ؽر مرادافظوهر

 

 طبوعة البوان الترشيعي:

كظًرا فطٌقعي افٌقون افذي اكتفجف افؼرآن وافًـي مـ اختوذ افطوبع افؽع ذم 

ـثر مـ افـصقص وٓشقام كصقص افؼرآن افؽريؿ، واحتامل بعض 

افـصقص ٕوجف متعددة مـ افدٓٓت وؾؼ افؼدرة افتل حتتؿؾفو افـصقص 
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ظذ أشوس ؿوكقن افؾغي وافؼرائـ ادًوظدة، وبـوء افتؼيع ظذ إشوس 

تعددت ؾؼد صؾحل وافغوئل افذي دهدف إػ حتؼقؼ ادصوفح ودرء ادػوشد، اد

ادـوهٍ ذم آجتفود وافتػؼف ذم هذه افـصقص: فتجوذب ووعفو ثالثي 

وجقه، وهل اظتٌور افـصقص اجلزئقي وؾفؿفو ظذ طوهرهو اشتـوًدا إػ 

 افتًؾقؿ وافتعٌد ادحض مـ دون افٌحٌ ظـ إهار وافعؾؾ وادؼوصد، أو

افٌـوء ظذ ادؼوصد وادصوفح مع إؽػول افـصقص اجلزئقي، أو اجلؿع بغ 

 افـصقص اجلزئقي وادؼوصد افؽؾقي ذم مـظقمي متؽومؾي وكظوم ظوم. 

وادـفٍ ادقوقظل هق افذي جيؿع حموشـ ادـفجغ افًوبؼغ مـ دون 

 ؽؾق وٓ جػوء، وٓ إؾراط وٓ تػريط.

 ثالثي: وخالصي ادـوهٍ افػؼفقي ترجع إػ 

 ادـفٍ افظوهري. :األول

 .(1)افعؼالين )افٌوضـل(ادـفٍ  :والثاين

 .(2): ادـفٍ افقشطل افذي يراظل ضٌقعي افـص طوهرًا، ومعـكوالثالث

 وفقًً افظوهريي وافٌوضـقي كزظتغ "يؼقل افدـتقر ظٌد ادجقد افـجور: 

                                                           
تًؿقي ادـفٍ افثوين بوفعؼالين بـوء ظذ إضالق افٌعض، وإٓ ؾوفعؼؾ يؼتيض أن يعؿؾ ذم ادجول          (1)

ادًؿقح فف ؾقف، وفف جموٓت واشعي ذم افػؼف وافتؼيع مـ حقٌ تلصقؾ إدفي واشتـتوج أخرى 

ٌوفغي ذم افرجقع إػ افعؼؾ وؾفؿ افـصقص ومؼوصدهو وآفقف تـزيؾفو، وؽر ذفؽ، وإكام اإلصؽول اد

 ذم مؼوبؾي سيح وحمؽؿ افقحل، بصقرة أؾؼدت افقحل أمهقتف، وأؾرؽً افرشوفي مـ حمتقاهو.

دار  –د. يقشػ افؼروووي دراشي ذم ؾؼف مؼوصد افؼيعي بغ ادؼوصد افؽؾقي وافـصقص اجلزئقي  (2)

 (.39م، )ص2117: 2افؼوق، مك، ط
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تورخيقتغ آفتو إػ آكؼراض، بؾ مهو متجددتون ذم أثقاب خمتؾػي ظز افعصقر، 

وذم ظككو هذا بعض افتحؼؼوت هلام تظفر، خوصي ؾقام كشوهده ظـد بعضفؿ 

مـ مجقد ظذ طقاهر افـصقص ظـد معوجلي افـقازل ادًتجدة ٓشتـٌوط 

 مؼصد مل حؽؿ ؾؼفل يـطٌؼ ظؾقفو: إذ يـٌغل أن ٓ يًتـٌط ذفؽ احلؽؿ ظذ

تدل ظؾقف طقاهر افـصقص، ويؽود هـمٓء َيموفقن هبذا ادقؿػ إػ أن يـػقا 

ظـ افديـ ؿدرتف ظذ اإليػوء بؿصوفح اإلكًون ذم مجقع افعصقر وإؿطور. 

ـام تظفر أيًضو ؾقام يذهى إفقف بعضفؿ كؼقًضو فذفؽ مـ تقهؿ مؼوصد تشتؼ 

وم تمول إػ إهدار مو هق مـ معون ٓ صؾي هلو بوفـصقص، ؾتٌـك ظؾقفو أحؽ

معؾقم مـ افديـ بوفيورة، وتعقد بوفٌطالن ظذ مو دفً ظؾقف افـصقص 

بقجف افؼطع، وفقًً افدظقة ادٌدئقي إػ تعطقؾ احلدود وإبوحي افربو 

 "افتؼدمقي"ومفو اظتٌورا دؼصد وادًوواة ذم ادراث وؽر ذفؽ، ممو هـق ذم مؼ

فؾـزظي افٌوضـقي ذم افؽشػ ظـ مؼوصد  إٓ حتؼقًؼو "مًووؿي روح افعك"و

 .(1)"افؼيعي

وؿد أشوء ـؾ واحد مـ هذيـ آدموهغ إػ افـص افؼظل وادػوهقؿ 

افؼظقي دو يتصػ بف مـ ؽؾق ؾؽري ، وصطط مـفجل، وُبعد ظـ ادـفٍ 

ؿ إدوات ادقوقظقي ذم ؾفؿ افـص افؼظل ـام ُأكزل،   افقشط افذي حيؽٍّ

                                                           
: 1بروت، ط –دار افغرب اإلشالمل  –د. ظٌد ادجقد افـجور، ؾصقل ذم افػؽر اإلشالمل بودغرب (1)

(، ظـ ـتوب: وقابط ذم ؾفـؿ افـص: د. ظٌد افؽريؿ حومدي، شؾًؾي 145 -144م. )ص1992

 (.36هـ. )ص1426رجى  –( 118ؿطر، افعدد ) –ـتوب إمي 
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 .(1)احلؽقؿوـام أراده افشورع 

إن ادشؽؾي تتؿثؾ ذم أن افعؼؾ ادًؾؿ ذم ظصقره افراـدة مل يؼتك ذم "

إظطوء صػي افؼدشقي فـصقص افؽتوب وافًـي، ومهو مصدرا افؼقؿ وإكام 

اخلطط  -دمووز ذفؽ إػ إظطوء صػي افؼدشقي فالجتفود افٌؼي ؽر ادعصقم 

ي ذم وقء افؽتوب وافزامٍ افتل ووعً فـقازل ادشؽالت ذم ظصقر تورخيق

ؾقؿع ذم خطل افتؼؾقد وافتجؿد، وظدم افؼدرة ظذ آمتداد  -وافًـي 

 .اإلشالمل، وتعديي افرؤيي وآظتٌور

أمو افقجف أخر فؾؿشؽؾي ؾفق ذم أن بعض أبـوء ادًؾؿغ ممـ ؾتـقا 

بودذاهى افعؾامكقي، ـرّد ؾعؾ ظذ افقاؿع اإلشالمل افٌئقس ووعقا افؽتوب 

و وحل معصقم ذم خوكي افساث، واإلكتوج افعؼع، افؼوبؾ فؾػحص وافًـي ومه

وآختٌور، ومـ ثؿ آكتؼوء واإلفغوء بوشؿ ادعوسة، فذا كرى أكف ٓ بد مـ 

إصالح اخلؾؾ ذم هـذه افؼضقي، وكحـ كحوول افتػؼف وافتلصقؾ دـفٍ افتديـ، 

رؽٌقا ذم وتصقيى اخلطل افذي حلؼ بوفعؼؾ ادًؾؿ شقاء بوفـًٌي فٌعض مـ 

 .(2)"اإلشالم أو مـ رؽٌقا ظـف 

 وافقاؿع أن ادـفٍ افظوهري، وإن ـون مـفًجو ؿوًسا ظـ حتديد مراد   

                                                           
( 111ؿطر، افعدد: ) –ؾفـؿ افـص، شؾًؾي ـتوب إمي د. ظٌد افرمحـ بق درع، مـفـٍ افًقوق ذم  (1)

 (.31هـ. )ص1427حمرم 

 مجودى  – 23ؿطر، افعدد  -(، ـتوب إمي 2د. ظٌد ادجقد افـجور، ذم ؾؼف افتديـ ؾفـاًم وتـزياًل )ج (2)

 (.2/11هـ، مؼدمي إشتوذ ظؿر ظٌقد حًـي، )1411إوػ        
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افشورع ذم ـثر مـ افؼضويو، ؾنكف يعد مـفًجو معتًزا ذم اجلؿؾي ذم إوشوط 

، وهق أحد ادـوهٍ افػؼفقي افتل تؽقن مـفو افػؼف اإلشالمل، وهذا افػؼفقي

 .ده افـقي احلًـي وافصدق واإلخالصيـؼص رواادـفٍ ٓ 

أمو ادـفٍ افعؼالين، ؾؿشؽؾتف أكف يـزع إػ افغؾق ذم اظتٌور افعؼؾ وجيعؾف 

أصاًل وفق خوفػ سيح افـص، وؿد اتًع كطوؿف حتك أصٌح يشؿؾ أصقل 

بوإلووؾي إػ ؾروظفو بام ذم ذفؽ بعض افثقابً  افؼيعي وحمؽامهتو

وافؼطعقوت، تلثًرا بضغط افقاؿع ومـفجقي افتػؽر افغريب، وهذا آدموه 

ضٌؼوت ودرجوت خمتؾػي ؾقفؿ افغويل افذي أتك ظذ ذائع افديـ يـؼضفو 

واحدة تؾق إخرى، وؾقفؿ مـ هق دون ذفؽ، وبعض ضٌؼوت هذا افتقور ٓ 

افؽقد فؾؼيعي وافًعل إلبعودهو ظـ احلقوة وضؿس  يًؾؿ مـ افتفؿي ذم

ادٌوذة أثٌتً كػقر افـوس  اإلشالممعودفو ظـ افقجقد: ٕن وشقؾي مقاجفي 

ظـ أصحوهبو، ؾودمف افٌعض إػ ادقاجفي مـ افداخؾ وتػؽقؽ ظرى افؼيعي 

حتً شتور افتجديد وافتطقير افذي ُيذِهى روح اإلشالم ويٌؼل اشؿف 

، وهذا مو كشوهده وكؾؿًف بقوقح، وإن ـون مل يٌؾغ ؽويتف ورشؿف فقس إٓ

إٓ أكف أثر تلثًرا مؾحقًطو ذم إجيود آكػصوم افشخيص بغ ادًؾؿ ـؿتديـ 

حيى ديـف ويعتز بف، وبغ ؾؽره افذي أصوبف افتحقير وافتٌديؾ ذم تصقره 

فؼائع افديـ ؾظفر ذم إمي آزدواجقي ذم افشخصقي، وافتـوؿض ذم 

مـ يرى أن افديـ فقس فف ظالؿي بوفًقوشي، أو  ادًؾؿغقك، ؾسى مـ افًؾ

آؿتصود أو اإلظالم، أو فقس فف ظالؿي بٌعض جمريوت احلقوة، وهذا 
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آكػصوم ـام أحدث تلثًرا ذم افػؽر أحدث أيًضو تلثًرا بوفًغو ذم افًؾقك، 

ع افتل حتؽؿ ؾؽؿ كرى مـ يؾتزم بوفشعوئر افظوهرة ٓ يامكع مـ اكتفوك افؼائ

تكؾوتف إخرى، ؾؾقس هـوك موكع فدى افٌعض مـ آحتؽوم فغر ذع 

اهلل، وفقس هـوك إصؽول ذم افتعومالت ادوفقي افؼوئؿي ظذ أشس أكظؿي 

 .(1)اؿتصوديي يرؾضفو اإلشالم ـوفربو مثال

ذم ظالؿي افـص بوٓجتفود واجف افػؽر "ويؼقل افدـتقر حمؿد ظامرة: 

 بغ تراوحً افغؾق، مـ كزظوت – وحديًثو ؿدياًم  – اإلشالمل ويقاجف

 . وافتػريط اإلؾراط

ؾفـوك افـزظي افـصقصقي احلرؾقي، افذيـ وؿػقا ظـد طقاهر افـصقص 

 راؾضغ افتلويؾ بنضالق، بؾ ومـؽريـ ادجوز ذم افـص افديـل، ومتخذيـ 

 .(2)"مقؿًػو ؽر ودي مـ افرأي وافـظر افعؼع ذم افـصقص افديـقي..

وافطوئػي إخرى ظذ افـؼقض حقٌ يصػفو د. حمؿد ظامرة بلهنو تدظق 

إػ تورخيقي معوين وأحؽوم افؼرآن افؽريؿ بوظتٌورهو معون وأحؽوًمو  دمووزهو 

ويتخذون هلذه افـزظي صقوؽوت  افقاؿع افذي تطقر، وظػو ظؾقفو افتوريخ،

 .(3)"، فؽـفو تػيض إػ ذات ادؼوصد وافغويوت ...ظدة

                                                           
د. ظٌد افرؿقى افشومل احلؽؿ افؼظل بغ افـظريي وافتطٌقؼ، مرـز كامء فؾٌحقث، افريوض  (1)

 (.194م، )ص2116-هـ1437

د. حمؿد ظامرة افـص اإلشالمل بغ افتورخيقي وآجتفـود واجلؿقد، هنـضي مك فؾطٌوظي وافـؼ،  (2)

 (. 4، 3م. )ص2117ط: 

 ( .3ادرجع افًوبؼ )ص (3)
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يـ افتطرؾغ، افؾذيـ يؼطع أوهلام صؾي آجتفود ذم ؾفؿ افديـ وبغ هذ

بوفقاؿع، ودهدر ثوكقفو ثقابً افديـ بؿجريوت إحداث، يٌؼك ادقؿػ 

افقشط هق ادقؿػ ادؼوع، متؿثاًل ذم آشتـورة بقاؿع احلقوة اإلكًوكقي، ذم 

دو فقس  تلشقس إؾفوم افديـقي حتديًدا فؾؿراد مـ مظـقن افـص، واشتحداًثو

ؾقف كص، ؾقصر بوٓجتفود حؽاًم ديـقًّو تؼّقًدا ذم ـّؾ ذفؽ بوفضقابط ادؼصديي 

افعومي، افتل تضؿـ وحدة افديـ وثٌوتف واشتؿراريتف ظذ افًؿً 

 .(1)"افصحقح

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
حمرم  –22ؿطر، افعدد -(، ـتوب إمي 1قد افـجور ذم ؾؼف افتديـ ؾفـاًم وتـزياًل )جد. ظٌد ادج (1)

 (.118-1/116هـ  )1411
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 املبحث األول

 املنهج الظاهري

 

يؿثؾ آدموه افظوهري ذم ؾؼف افـصقص، وافتعومؾ مع إحؽوم     

افؼظقي أحد مؽقكوت افػؼف اإلشالمل مـذ افؼدم، ويعد ادذهى افظوهري 

أحد ادذاهى افػؼفقي ادعتزة ذم تلرخيـو افػؼفل، ويتزظؿ هذا ادذهى اإلموم 

جتفود ذم ابـ حزم افظوهري، وهلذا ادذهى أشًف ومؼقموتف وؾؾًػتف ذم آ

افـصقص افؼظقي، وضريؼي آشتـٌوط، ومـفجقي افـظر إػ افؼيعي ـؽؾ، 

وهل تؼقم ظذ أشوس اظتٌور ادعـك افظوهر، مـ دون تـؼقى ظـ ادعوين 

وادؼوصد افتل ؿد تعطل افػؼقف معون أخرى ختوفػ ادعـك افظوهري ادتٌودر 

ظؾقف افؼرآن وافًـي،  فؾذهـ، وإكؽور افتعؾقؾ ٕحؽوم اهلل تعوػ إٓ مو كص

وبوفتويل ؾال اظتٌور فؾؿؼوصد وادصوفح وافعؾؾ، وظدم اظتٌور افؼقاظد وإدفي 

 آجتفوديي ـوفؼقوس وادصوفح ادرشؾي وآشتحًون وكحقهو .

وؿد ؿدمً اددرشي افظوهريي فؾػؼف اإلشالمل ثروة ؾؼفقي ـٌرة ؽطً 

كً جـحً ذم بعضفو إػ خمتؾػ جقاكى أبقاب افتكؾوت اإلكًوكقي، وإن ـو

افغؾق ذم افظوهر، وظدم آفتػوت إػ ادعوين، بصقرة اكتفً بلصحوهبو إػ 

برؽؿ ظٌؼريي ممثؾفؿ "أؾفوم ظجقٌي، وآراء ؽريٌي يـؽرهو افؼع وافعؼؾ مًعو 

إصفر وادتحدث بوشؿفؿ أيب حمؿد ابـ حزم افتل تشفد هبو آثوره افعؾؿقي 

ؼوركي إديون، واإلحوضي بؤثور، وإدب، ادتـقظي ذم افػؼف وإصقل وم
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وافتل ـون ؾقفو كًقٍ وحده، وافتل تدل ظذ مقشقظقي كودرة ، وبرؽؿ مو فف 

مـ آراء ذم ؾؼفف ُتعد ؽويي ذم افروظي وافؼقة ، وفؽـ مـفجف افظوهري أوؿعف 

 .(1)"ذم هذه إخطوء

افظوهريي ؿول اجلقيـل: ادحؼؼقن ٓ يؼقؿقن خلالف "يؼقل افشقـوين: 

وزًكو: ٕن معظؿ افؼيعي صودرة ظـ آجتفود، وٓ تػل افـصقص بعؼ 

 معشورهو.

وجيوب ظـف: بلن مـ ظرف كصقص افؼيعي حؼ معرؾتفو وتدبر آيوت 

افؽتوب افعزيز، وتقشع ذم آضالع ظذ افًـي ادطفرة، ظؾؿ بلن كصقص 

ث، وأهؾ افظوهر تػل بجؿقع مو تدظق احلوجي إفقفو ذم مجقع احلقاد"افؼيعي 

ؾقفؿ مـ أـوبر إئؿي وحػوظ افؼيعي ادتؼقديـ بـصقص افؼيعي مجع جؿ، 

وٓ ظقى هلؿ إٓ ترك افعؿؾ بؤراء افػوشدة افتل مل يدل ظؾقفو ـتوب، وٓ 

 .(2)شـي وٓ ؿقوس مؼٌقل، وتؾؽ صؽوة طوهر ظـؽ ظورهو

فؽـفو كعؿ ؿد مجدوا ذم مًوئؾ ـون يـٌغل هلؿ ترك اجلؿقد ظؾقفو، و

فٌتي ؿؾقؾي اهؿ، مـ افعؿؾ بام ٓ دفقؾ ظؾقف بوفـًٌي إػ مو وؿع ذم مذهى ؽر

 .(3)"جًدا 

                                                           
 (.48د. يقشػ افؼروووي دراشي ذم ؾؼف مؼوصد افؼيعي )ص (1)

وهق ٕيب ذؤيى   وتؾؽ صؽوة طوهر ظـؽ ظورهو. متوم افٌقً: وظرهو افقاصقن أين أحٌفو ...  (2)

اهلذيل. اكظر: ظذ أمحد بـ حمؿد بـ احلًـ ادرزوؿل إصػفوين، ذح ديقان احلامشي، ادحؼؼ: 

 (. 174م، )ص2113 -هـ 1424: 1فٌـون، ط –ؽريد افشقخ، دار افؽتى افعؾؿقي، بروت 

 ؼقؼ: افشقخ حمؿد بـ ظع بـ حمؿد افشقـوين، إرصود افػحقل إيل حتؼقؼ احلؼ مـ ظؾؿ إصقل، حت (3)
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وذم ظككو احلورض برز فؾقاجفي ذم افًوحي افعؾؿقي وافدظقيي وافػؼفقي 

ادموه يضوهل اددرشي افظوهريي ذم افؼدم، إٓ أكف خيوفػف ذم أمقر ـوظتٌوره 

د ذم اجلؿؾي، واظتٌوره فألدفي آجتفوديي فؾؼقوس، وإثٌوت افتعؾقؾ، وادؼوص

إخرى، ظذ ادًتقى افـظري، إٓ أن هذا آدموه جورى اددرشي افظوهريي 

ظـد ؿراءة ادًوئؾ أو ذم  ذم اجلـقح افغويل فؾظوهر، وظدم آفتػوت فؾؿؼوصد

، وزاد ذم ـثر مـ ادًوئؾ وافؼضويو اشؼوط اظتٌور تـزيؾ إحؽوم ظذ افقؿوئع

 .(1)اؿع ـعومؾ ممثر ذم حًـ ؾفؿ احلؽؿ وتـزيؾفافق

فؼد تٌـقا روح ادذهى افظوهري، وإن مل يتًؿقا بوشؿف أو يّدظقا  "

اكتحوفف، وفؽـفؿ أخذوا مـف اجلؿقد ظذ طقاهر إفػوظ ، وإؽػول احِلَؽؿ 

 .(2)"وافتعؾقالت فؾـصقص 

ادًتجدات ومّثؾ هذا آدموه افظوهري ادعوس ؽؾًقا ذم رد ـثر مـ 

افتل يؿؽـ تًخرهو ذم اخلر وادصؾحي، بحقٌ أصٌحً دائرة ادـع 

 وافتحريؿ هل افشعور إؿرب دقاجفي ـؾ جديد .

هذه اددرشي جـحً إػ احلرؾقي واجلؿقد ذم بعض ادًوئؾ وٓشقام 

ادًوئؾ افتل جعؾتفو افؼيعي ظذ ؿدر مـ ادروكي بصقوؽتفو صقوؽي ـؾقي 

                                                                                                                                                                     
 ( .1/215م، )1999 -هـ 1419: 1أمحد ظزو ظـويي، دار افؽتوب افعريب، ط         

د. يقشػ افؼروووي، افًقوشي افؼظقي ذم وقء كصقص افؼيعي ومؼوصدهو، مؽتٌي وهٌي،  (1)

 (.239م، )ص1999 -هـ 1419: 1مك، ط

ادؼوصد افؽؾقي وافـصقص اجلزئقي  ( د. يقشػ افؼروووي، دراشي ذم ؾؼف مؼوصد افؼيعي بغ 2)

 ( .47)ص
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ٓجتفود ادجتفديـ ذم ـؾ ظك وبؾد بحًى مو حيؼؼ وترـً افتػوصقؾ 

افغويي مـ تؼيع إصؾ افؽع، أو شؽتً ظـفو افؼيعي ٓجتفود ادجتفديـ 

، تل يًتؾفؿقهنو مـ افـصقص افؼظقيظذ وقء افؼقاظد وإشس اف

ؾتعومؾقا مع افـصقص بظوهريي وشطحقي ، مـ دون ظٌقر إػ مو تتضؿـفو مـ 

ومـ دون مراظوة ادؼوصد افؽؾقي، وٓ تـًقؼ بغ افـصقص  ادعوين ادؼوصديي،

اجلزئقي وافؼقاظد وافؽؾقي، ومجدوا ظذ ؾتووى واجتفودات إئؿي افًوبؼغ  

ادٌـقي ظذ افرأي وآجتفود ؾلجروهو ـام هل رؽؿ أن بعضفو ٓ يتالءم مع 

ظككو ٓختالف مـوضف ومصؾحتف، وفق ـون افًوبؼقن مقجقديـ ٕظودوا 

ـظر ذم هذه آجتفودات ظذ وقء مو جيري ذم افقاؿع ومو حيتػ بف مـ اف

 افعـوس ادمثرة .

وإذا صح افؼقل بيورة آؿتصور ظذ اجتفودات افًوبؼغ ذم إمقر 

افعٌوديي وأحؽومفو، وافتقؿػ ظـد افصقرة افتل ـون ظؾقفو 

ا ادساؾؼي   افرشقل وأصحوبف إٓ ذم بعض إمقر افشؽؾقي جدًّ

ادقنة ٕدائفو: كظًرا ٕهنو تقؿقػقي بطٌقعتفو وأدائفو، وؽر متطقرة ذم و

كقظقتفو وضٌقعتفو وجقهرهو، ؾنن ذفؽ ٓ يـطٌؼ بحول ظذ إمقر احلقوتقي 

بعالؿوهتو ومشؽالهتو وإمؽوكوهتو ومتغراهتو ومعومالهتو صديدة افتعؼقد 

ٓجتفود، ومو وافتداخؾ وادًتجدات، وهذا مو كؾؿحف مـ تطقر افػؼف وا

ريض اهلل ظـف، ظذ  وظفد ظؿر  اشتجد مـف بغ ظفد افرشقل

 افرؽؿ مـ أن افزمـ ٓ يؽود يعدو ظؼًدا واحًدا ؾؽقػ بـو افققم أموم هـذا 
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 .(1)افتًورع افعجقى، واختزال افزمون وادؽون؟

ؾودشؽؾي هل اجلؿقد ظذ اجتفودات وؾتووى إئؿي افًوبؼغ ذم 

دون أن يؽقن هلمٓء اإلدوم بودـفٍ افذي شور ظؾقف  خصقص مًوئؾ معقـي،

افػؼفوء ادتؼدمقن، ؾوفظروف وادالبًوت ادحقطي بحقوة افٌؼ تتطقر بقترة 

متًورظي ممو جيعؾ افؽثر مـ افػتووى ووجفوت افـظر افػؼفقي افتل ـوكً 

حؾقٓ واؿعقي فؼضويو معوسة ذم زمـفؿ تػؼد صالحقتفو مع مرور افزمـ 

 مـوضفو. فتغر

وفعؾـو كذـر بعض مو تتًؿ بف هذه اددرشي ، فـتعرف أـثر ظذ حؼقؼتفو، 

 وافـتوئٍ افتل ترـتفو ذم مقدان افػؼف اإلشالمل وافقاؿع اإلشالمل:

ـ ؾؼف افـصقص بؿعزل ظـ ادؼوصد، إذ ٓ مؼصد إٓ مو دل ظؾقف طوهر  1

ن ـؾ كص أو تؼقم اددرشي افظوهريي ذم ؾؼف افـصقص ظذ أشوس أ (2)افـص

ـؾ حؽؿ يشتؿؾ ظؾقف افـص أصؾ بذاتف، ؾقؽقن هق ادؼصقد ذًظو وهق 

ادراد فؾشورع معرؾتف وامتثوفف، مع إؽػول افـظر إػ مؼوصد افؼيعي افعومي، 

وربط إحؽوم بوحلؽؿ وادصوفح، ورؾض افتعؾقؾ فألحؽوم ظؿؾًقو، وهذه 

بؾ خموفػي فطٌقعي ادـفٍ افطريؼي خموفػي دـفٍ افًؾػ مـ افصحوبي وافتوبعغ 

افتؼيعل فإلشالم، ؾنن افؼيعي ؿوئؿي ظذ رظويي مصوفح افـوس ودؾع 

                                                           
(، ادحرم 93ؿطر، افعدد ) –(  د. بشر بـ مقفقد جحقش، ذم آجتفـود افتـزيع، شؾًؾي ـتوب إمي 1)

 (.11هـ )ص1424

 .(231(  د. افؼروووي، افًقوشي افؼظقي ذم وقء كصقص افؼيعي ومؼوصدهو )ص2)
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ادػوشد ظـفؿ، ذم ادعوش وادعود، وُتعرف هذه ادؼوصد بوشتؼراء إحؽوم 

ادتـقظي وتتٌع افـصقص ادتعددة، وتعؾقالهتو ادختؾػي، افتل يػقد جمؿقظفو 

  يـتظؿ جزئقوت ـثرة.مؼصًدا ذظًقو ـؾًقو يؿثؾ هقؽاًل 

ومجقع إحؽوم افؼظقي تعقد إمو حلػظ رضوري أو حوجل أو حتًقـل، 

 وإؽػول هذه ادعوين تـتٍ أؾفوًمو ٓ تؾقؼ بؿؼوم افتؼيع وٓ بام حيؼؼ مؼوصده.

ومـ اشتؼرأ مو أثر ظـ ؾؼفوء افصحوبي ريض اهلل ظـفؿ وكظر إػ ؾؼففؿ 

ظرون إػ مو وراء إحؽوم مـ ظؾؾ وتلمؾف بعؿؼ تٌغ فف أهنؿ ـوكقا يـ

ومصوفح، ومو حتؿؾف إوامر وافـقاهل مـ ِحؽؿ ومؼوصد ، ؾنذا أؾتقا ذم 

مًلفي أو حؽؿقا ذم ؿضقي مل يغى ظـ بوهلؿ مؼوصد افؼيعي وأهداؾفو، ومل 

دهدروا هذه ادؼوصد افؽؾقي ذم ؽؿرة احلامس فؾـصقص اجلزئقي وٓ افعؽس، 

وت وافػروع بوٕصقل وإحؽوم بودؼوصد، بعقًدا بؾ ربطقا اجلزئقوت بوفؽؾق

 .(1)ظـ احلرؾقي واجلؿقد

ويمـد هذا إمر اشتقعوب افتؼيع ذم ظصقرهؿ دختؾػ احلضورات 

وافثؼوؾوت وافٌقئوت مـ دون أي تصودم أو احتؽوك مع افـظوم اإلشالمل، 

ؾ بقئي وحول وووع حلصؾ افصدام، وفق أجروا إحؽوم حرؾًقو ظذ ـ

ٓكػض افـوس ظـ افرؽٌي ذم اإلشالم ورأوه مصدر صؾؾ فؾحقوة، وفؽـ و

 افقاؿع ـون ظذ ظؽس ذفؽ .  

 ـ احلرؾقي ذم افػفؿ وافتػًر، وذفؽ بوٓظتامد ظذ طوهر افـص ومو  2

                                                           
 (.233كػًف )ص   (1)
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، وهذا إشوس مٌـل ظذ أشوس  ؾروقي (1)يتٌودر إػ افذهـ ٕول وهؾي

 افتؿًؽ بوفظوهر .

 ادرجعقي افعؾقو فألحؽوم افؼظقي، وافؼيعي  إن افـصقص افؼظقي متثؾ

خوفدة وظومي إػ ؿقوم افًوظي ، وؿد ـون افٌقون اإلهلل متًاًم بوإلمجول وافؽؾقي 

ذم ـثر مـ افؼضويو فتتًع بـقتفو ٓشتقعوب ادًتجدات ذم شوئر افعصقر 

واختالف افٌؾدان وتٌدل إحقال، وهذا يدظق افػؼقف إػ ؿراءة افـصقص 

واظقي بلبعودهو ادختؾػي، ومو تًتفدؾف مـ ؽويوت، فتؽقن هذه افغويوت  ؿراءة

 ظذ ؿرب مـف ظـد آشتـٌوط اجلزئل.

وؿد أخطل أصحوب آدموه افظوهري ذم تعومؾفؿ احلرذم واجلومد مع 

افـصقص ذم تػًرهو واشتـٌوط إحؽوم مـفو بصقرة أحدثً افتـوؿض ذم 

 افتطٌقؼ افعؿع.افتصقر افـظري، وافعن وادشؼي ذم 

ؾوظؾؿ أن اهلل تعوػ إذا كػك افػؼف أو افعؾؿ ظـ ؿقم: "يؼقل افشوضٌل: 

ؾذفؽ فقؿقؾفؿ مع طوهر إمر، وظدم اظتٌورهؿ فؾؿراد مـف، وإذا أثًٌ 

ذفؽ: ؾفق فػفؿفؿ مراد اهلل مـ خطوبف، وهق بوضـف ... وظذ اجلؿؾي: ؾؽؾ 

ؾوتف مـ بوضـ افؼرآن ؾفام مـ زاغ ومول ظـ افكاط ادًتؼقؿ: ؾٌؿؼدار مو 

وظؾام، وـؾ مـ أصوب احلؼ وصودف افصقاب: ؾعذ مؼدار مو حصؾ فف مـ 

 .(2)"ؾفؿ بوضـف

                                                           
 (.53ووي، دراشي ذم ؾؼف مؼوصد افؼيعي )ص د. يقشػ افؼرو  (1)

 ( .223، 4/214)، 1دار ابـ ظػون، طإبراهقؿ بـ مقشك افشوضٌل، ادقاؾؼوت  (2)
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واظتٌور ادعـك افٌوضـ فؾخطوب فقس ظذ إضالؿف بؾ ٓ بد فف مـ تقاؾر 

 ذضغ:

: أن يصح ظذ مؼته افظوهر ادؼرر ذم فًون افعرب، وجيري أحدمها

 ظذ ادؼوصد افعربقي. 

: أن يؽقن فف صوهد كًصو أو طوهًرا ذم حمؾ آخر يشفد فصحتف مـ والثاين

 ؽر معورض.

وهبذيـ افؼضغ يتٌغ صحي اظتٌور ادعـك افٌوضـ: ٕهنام مقؾران ؾقف، 

بخالف مو ؾن بف افٌوضـقي: ؾنكف فقس مـ ظؾؿ افٌوضـ، ـام أكف فقس مـ ظؾؿ 

 .(1)افظوهر

 :ة ؾقفـ ظدم اظتٌور افقاؿع، وؿؾي اخلز 3 

يؼقم آدموه افظوهري ذم افتعومؾ مع إحؽوم ظذ أشوس افربط بغ 

ادؾؽي آجتفوديي، وافـصقص افؼظقي وآجتفوديي افػؼفقي افًوبؼي أو 

احلورضة، مع إمهول فؾقاؿع وتلثراتف، مـ جفي متوبعي أحداثف ومشؽالتف، 

حثفو، ومـ جفي وضٌقعتف، أو ضٌقعي اجلوكى ادًمول ظـف، وافؼضقي ادراد ب

أخرى ظدم آشتعوكي بوفعؾقم اإلكًوكقي ادًوظدة ظذ تشخقص افؼضقي 

افقاؿعي، ودورهو ذم هتقئي حتؼقؼ ادـوط، أو مـ ضٌقعي مقؿػفؿ افراؾض فؾقاؿع 

وافتعومؾ افًؾٌل مع مًتجداتف وتطقراتف وهذا إمر أؾرز ؾتووى ؽريٌي ٓ 

 ذم جوكى آخر. صؾي هلو بام جيري، وتٌدو ذم جوكى وافقاؿع

                                                           
 (.232 – 4/231كػًف )  (1)
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ـ افغؾق ذم افتؿًؽ بؤراء آجتفوديي افًوبؼي وإشؼوضفو ظذ افقاؿع  4

ادعوس مـ دون تٌك بؿـوضوت تؾؽ أراء، ومدى حتؼقؼفو فؾؿؼصقد 

 افؼظل .

فؼد بذل إئؿي افعؾامء ؽويي اجتفوداهتؿ ذم افتعرف ظذ أحؽوم اهلل تعوػ 

ـوؾي افؼضويو واحلقادث بٌقون مو جيى  ظذ مدار افعصقر ادتعوؿٌي ، وواجفقا

ذم حؼفو مـ حؽؿ اهلل تعوػ، وؿد أحًـقا ذم صقوؽي إحؽوم، وهتقئتفو 

فؾتطٌقؼ ذم ظصقرهؿ، ومـوشٌتفو دشوـؾفؿ، ومع تٌدل افزمـ واختالف 

افعك، وكشقء ؿضويو مًتجدة هلو طروؾفو اخلوصي، وإن ـوكً ذم صقرهتو 

حتدث ظـف افػؼفوء إٓ أهنو ذم حؼقؼتفو وبوظتٌور افشؽؾقي أو مًامهو ؿد تشٌف مو 

طروؾفو ومالبًوهتو أصٌحً ؿضويو مًتجدة حتتوج إػ ؾؼف جديد، واجتفود 

حديٌ ٓشتـٌوط إحؽوم ادـوشٌي افتل تؽقن حاًل ٓ أن كجؿد ظذ 

آجتفودات افًوبؼي ـام هل وكًؼطفو ظذ أرض فقًً هلو ، ؾتؽقن مشؽؾي 

 ذم بعض افؼضويو. ٓ حاًل ـام هق حوصؾ

وآدموه افظوهري يؿثؾ افرؿؿ إـز ذم افًر ظذ آجتفودات ادووقي 

وآظتصوم هبو، واجلؿقد ظؾقفو، وافتـػر ظـ اخلروج ظؾقفو، وإشؼوضفو ـام 

ٌَّى حرًجو ووقًؼو، وتشقدًهو فؾػؼف اإلشالمل ذم بعض ادًوئؾ  هل، وهذا ش

 مـوشٌي هلو. افتل تغر ووعفو وتؿ إشؼوط أحؽوم ؽر

ؾفذه اددرشي أظطً اجتفودات افعؾامء وافػؼفوء افًوبؼغ افؼدشقي افتل 

 هل مـ خصوئص افقحل، وهذا ؽؾق ؽر مزر.
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وهذا افتؼديس أؾرز خطل مـفجًقو آخر وهق جعؾ أراء آجتفوديي 

حمؽؿي ومػنة، وتمول افـصقص افؼظقي ظذ وقئفو، وهذا اخلطل حوصؾ 

افػؼفقي وافػرق افػؽريي، وـقػ يتؿ تطقيع افـص خلدمي وواؿع ذم ادذاهى 

 افرأي تعًًػو وتؽؾًػو ؽر مؼوع .

وحمصؾي افقؿقف ظـد افؼوح بجؿقد )إيؼوف ؾوظؾقي افـص( ظـ 

 آشتـٌوط ادًتؿر، واصتؼوق افزامٍ افعؿؾقي مـ دٓٓتف ومؼوصده .

مر افذي وبوفتويل إحداث مزيد مـ افتلخر فؾػؼف ظـ واؿع احلقوة، إ

 يقشع افػجقة بغ افؼيعي واحلقوة..

إن كصقص افقحل خوفدة تًتقظى افزمون وادؽون، واحلول: ؾال جيقز 

إيؼوؾفو ظـد زمـ معغ ؾفذا رضب مـ افتعطقؾ، وفق صح إيؼوؾفو ظـد 

ذوح واجتفودات افًوبؼغ بوظتٌور إؿدمقي افزمـقي، ؾنيؼوؾفو ظـد ظك 

وافصحوبي ريض اهلل ظـفؿ هق إوػ، ودو وجدكو هذه  افـٌل 

 .(1)افثروة افػؼفقي وآجتفوديي افتل حصؾً بعد ظكهؿ

 ـ ظدم اظتٌور ادؼوصد افؼظقي، أو وعػ آهتامم هبو: 5

حقـام ٓ يؾتػً إػ مؼوصد افؼيعي ؾنن آجتفود يػؼد أهؿ ذط مـ 

ل ظـ ادػفقم احلؼقؼل ذوضف وهق مو يعـل ؾؽ آرتٌوط أو آكػصو

فالجتفود إصقؾ، ادعز ظـ خصوئص افؼيعي اإلشالمقي، وافتل مـ أمهفو: 

صالحقتفو ودوامفو وواؿعقتفو ومروكتفو وؿدرهتو ظذ افتحؼؼ وافتػوظؾ مع 

                                                           
 (.22د. ظٌد افرؿقى صوفح افشومل، خقاضر ومؼوٓت ذم افػؽر وافدظقة وافتؼيع، )ص (1)
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وفذفؽ كجد أن معظؿ آكحراؾوت   خمتؾػ افٌقئوت وافظروف وإضقار

ـقً هبو أمتـو ظز تورخيفو افطقيؾ اخلطرة وإمراض افػتوـي افؽثرة افتل م

إِكَّاَم ـون وراءهو إؽػول متعؿد وؽر متعؿد فعظؿي هذه افؼيعي، وظجٌز 

 :ـذفؽ ذم افتعٌر ظـ مؼوصدهو، وفعؾ مـ آثور ذفؽ

اجلؿقد واحلرؾقي ذم ؾفؿ افـص وتػًره ومـ ثّؿ تطٌقؼف خورج ادـحك 

هقؿـي افـظر افػؼفل اجلزئل،  افتعؾقع ادقصؾ إػ ؽرض افشورع مِمَّو أؾه إػ

ودمووز ؾؼف إوفقيوت، وبوفتويل افقؿقع ؾقام يستى ظذ ذفؽ مـ آثور بوفغي 

اخلطقرة وفذا طفر ؿدياًم مو يًؿك بوفػؼف افظوهري افؼوئؿ أشوًشو ظذ ادٌوفغي 

ذم افتؿًؽ احلرذم بظقاهر افـصقص، وإؽػول ادؼوصد اجلزئقي أحقوًكو ؾضاًل 

 .(1)وصد افؽؾقيظـ ربطفو بودؼ

ـ  وقؼ افصدر بوخلالف، واإلكؽور ظذ ادخوفػ، وافتشـقع ظؾقف،  6

واجلـقح بودًوئؾ آجتفوديي كحق افؼطعقي وافتل ٓ تؼٌؾ اخلالف، وأن 

 خموفػتفو يعد مـ متققع إحؽوم افؼظقي.

 :ىتائج ادنهج الفقهي الظاهري

 دتطؾٌوت احلقوة:ـ اإلدهوم بؼصقر افؼيعي وظدم تؾٌقتفو  1

 جلؿقع وصؿقهلو خؾقدهو – معؾقم هق ـام –مـ خصوئص افؼيعي 

 وبرشقفف بوهلل مممـ مًؾؿ ـؾ بف يؼر أمر وهذا احلقوة، متطؾٌوت

                                                           
 أثر ؾؼف ادؼوصد ظذ حرـي آجتفود وافتؼـغ، مقؿع تودرات. ،افشقخ ظٌد اهلل بـ محقد افعزي (1)

 http://www.taddart.org/ar/?p=12715  
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 وفؽـ تٌؼك ادفؿي افثؼقؾي ذم ـقػقي حتؼقؼ هذا ادٌدأ وهذا ،

افؼوكقن ذم واؿع احلقوة، وفقس مـ شٌقؾ فتحؼقؼ هذا إمر إٓ بوٓجتفود 

افقاظل ادـضٌط افذي يؼقم ظذ أشوس اشتؼراء كصقص افؼيعي ومو تشتؿؾ 

ظؾقف مـ أحؽوم وجزئقوت، ومو تـٌثؼ ظـفو مـ أصقل وـؾقوت، ومو 

مـ مؼوصد وؽويوت ودراشي أحقال ادجتؿع ووؿوئع ـؾ ظك  تًتفدؾف

وافربط بقـفو ظذ أشوس إدراجفو حتً ادـفٍ افؼظل واكًقوهبو حتً مظؾي 

افتؽؾقػ فتؽقن متامصقي وؾؼ مـفٍ آشتخالف ادعفقد بف إػ بـل آدم ظؾقف 

 افًالم .

تعومؾ مع وإن اجلؿقد ظذ طقاهر إفػوظ وافتزام احلرؾقي ذم افتػًر واف

افـصقص افؼظقي، وبقون إحؽوم فؾؼضويو احلودثي وافقاؿعي ظذ هذا 

، أو افعجز ظـ افقؾوء افؼيعي ذم تصودم مع افقاؿع مجؾيإشوس يقؿع 

 بؿتطؾٌوت افعك ادؾحي ذم شوئر جقاكى احلقوة.

 –ٓ ريى ذم أهنؿ بجؿقدهؿ وتشددهؿ "يؼقل افشقخ افؼروووي: 

 وإػ اإلشالم إػ بوفدظقة يّيون –ـثر مـفؿ وتعٌدهؿ  إخالص مـ بوفرؽؿ

 افعك، مثؼػل أموم ادضقئي صقرتف ويشقهقن بؾقًغو، رضًرا ذيعتف تطٌقؼ

 ادرأة ؿضويو مـ مقؿػفؿ ذم واوًحو ذفؽ يٌدو ـام ادتحي، افعومل وأموم

 وؿضويو واإلدارة، وافًقوشي وآؿتصود وافسبقي افثؼوؾي وؿضويو وإهة،

 احلريي واحلقار مع أخر، وخصقًصو افعالؿوت افدوفقي، وافعالؿي بغر 
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 .(1)"ادًؾؿغ

ـ افتشديد وافتعًر، وذفؽ أن افقؿقف ظذ افظوهر مـ دون مراظوة  2

مؼوصد احلؽؿ، ومصوحلف ومو يستى ظؾقف مـ حتؼقؼ مصوفح أو حصقل 

ع افـوس ذم إيؼوإػ مػوشد، يؿؽـ أن يمدي ذم بعض آجتفودات افػؼفقي 

حرج صديد حقـام يتؿ إشؼوط افرأي مـ دون اظتٌور دتغرات احلول ، وافزمون 

 .(2)وادؽون ومالبًوت افقؿوئع افعومي

ـ افقؿقع ذم آوطراب وافتـوؿض، ٕن ؾؼف افؼيعي ظذ وقء  3

أشًفو وأصقهلو افؽؾقي جيؿع فؾػؼقف مو تػرق مـ ادًوئؾ ويؾؿ أصتوهتو، 

و بوظتٌورهو تدور حقل إضور حمدد، وتًتؾفؿ تػريعوهتو مـ ويمفػ بغ خمتؾػف

روح ادصؾحي وافعدل، ؾوفٌـوء ظذ افظوهر بغؾق جيعؾ افؼيعي بغ يدي 

افػؼقف أجزاًء متـوثرة، وأصتوًتو متػرؿي، يعورض بعضفو بعًضو بخالف افٌـوء 

ظذ أشوس افؼقاظد وادؼوصد افؽؾقي ؾنهنو تؽًى ادجتفد ؿدرة، ومؾؽي 

فؾؼيعي مـ دون تـوؿض وٓ در هبو ظذ افتصقر افؽع، وادتؽومؾ يؼت

 .اوطراب

ـ تضققؼ جمول ادعرؾي افعؼؾقي، وذفؽ بحك وشوئؾ افؽشػ ظـ  4

احلؽؿ افؼظل بوفػؼف ذم افـص ظذ وقء افؼقاظد افؾغقيي، ومو تٌودر مـ 

اهدرت طوهر افـص، أو مو تؿ آجتفود ظؾقف شوبًؼو ، وهلذا ؾنن هذه اددرشي 

                                                           
 (.45دراشي ذم ؾؼف مؼوصد افؼيعي بغ ادؼوصد افؽؾقي وافـصقص اجلزئقي فؾؼروووي )ص  (1)

 (.64 – 54،63كػًف )ص  (2)
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آشتػودة مـ وشوئؾ ادعرؾي افتل تًوهؿ ذم افؽشػ ظـ ادراد اإلهلل مـ 

 .(1)افعؾقم اإلكًوكقي، ودراشي وشوئؾ تشخقص افقؿوئع وافقاؿع ادحتػ هبو

ـ ظدم تػعقؾ إدفي افؼظقي افتٌعقي مـ ادصوفح ادرشؾي وآشتحًون  5

ً افـتقجي إمو اإلدراج وافعرف، وآـتػوء بام يـص ظؾقف افقحل مٌوذة ؾؽوك

افتعًػل فٌعض افـقازل وادًتجدات حتً كص معغ، واحلول أكف ٓ يصح، 

أو افتقشع ذم افعؿقم، وآشتصحوب وافٌـوء ظذ افزاءة إصؾقي، كظًرا 

فؽقن افؼضويو وافتكؾوت وادًتجدات واحلقادث ٓ تتـوهك، وافـصقص 

وهلذا ؾنن ؾؼفوء إمي وشعقا افكحيي ذم بقون إحؽوم حمدودة ومتـوهقي، 

دائرة تعؿقؿ إحؽوم ظـ ضريؼ آفقوت ومًوفؽ يتؿ ظذ وقئفو افؽشػ ظـ 

احلؽؿ افؼظل ـوفؼقوس وآشتصالح وآشتحًون وشد افذرائع وافعرف 

وكحقهو، وفؽـ اددرشي افظوهريي دو ـون افرأي ظـدهؿ مرؾقًوو مجؾي 

وفؽ وإدفي ادًوظدة، وظـد وتػصقاًل وؽر مؼٌقل ؾؼد أهدروا هذه ادً

مقاجفتفؿ فؾؼضويو افقاؿعقي جللوا فتقشقع دائرة افعؿقم أو اإلدراج افتعًػل 

ـام ؿؾـو حتً افـصقص مٌوذة، ممو يمدي أحقوًكو إػ ؽؾق وصطط ذم حتؿقؾ 

 افـص ؾقق ضوؿتف بوفتعًػ ذم إدخول مو فقس مـف ؾقف.

 .ـ إكؽور افؽثر مـ ادصوفح ادتجددة 6

 ضريؼي افتػؽر افػؼفل هلذه اددرشي وافتؿًؽ احلرذم بٌعض افـصقص 

                                                           
ظع بـ أمحد بـ حزم، اإلحؽوم ذم أصقل إحؽوم، ادحؼؼ: افشقخ أمحد حمؿد صوـر، دار أؾوق  (1)

 (.116-5/115، )اجلديدة، بروت
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وآجتفودات وظدم ؾؼف مؼصقدهو وروحفو ومو ترمل إفقف، أكتٍ صداًمو بغ 

همٓء وبغ ادًتجدات، أدى إػ اختوذ افرؾض مـفجًو ذم مقاجفي ـؾ جديد، 

فؼـقات وافسهقى مـف وافتحذير مـ مػوشده، ـؿثؾ رد إجفزة افتل تٌٌ ا

افػضوئقي بوظتٌورهو تشتؿؾ ظذ مػوشد، ورد آكسكً واهلقاتػ افـؼوفي 

وادزودة بوفؽومرا فًٌى اصتامهلو ظذ مػوشد، وكًقا ضٌقعي احلقوة بلهنو حمؾ 

ابتالء واختٌور وأن مجقع مو ؾقفو خمتؾط ؾقف اخلر وافؼ وادػًدة وادصؾحي 

شوئر أظضوء اإلكًون ؿوبؾي  وظذ ادؽؾػ حتري اخلر ودمـى افؼ، حتك

 .(1)فالشتعامل ذم اخلر وافؼ

 ركائز اددرسة الظاهرية :

 تؼقم اددرشي افظوهريي ظذ رـقزتغ :

: أن كصقص افؼرآن وافًـي ؿد اكتفً بؽؾ إحؽوم ؾال حوجي األوىل

 إػ افرأي دعرؾي هذه إحؽوم.

حؽوم افتل تضؿـفو : أن ادجتفديـ افًوبؼغ ؿد ؾنوا وبقـقا إالثاىوة

افؼرآن وافًـي، ؾال حوجي دزيد مـ آجتفود إٓ بوفسجقح ، وأحقوًكو اجلؿقد 

 ظذ رأي بعقـف ظذ أكف احلؼ ادطؾؼ.

 وجُيوب ظـ ذفؽ بام يع: 

: بوفـًٌي فؾرـقزة إوػ افتل تؼتيض صؿقل افؼرآن وافًـي جلؿقع أوالً 

 ل يٌدو مـ جفي ـقػقي حتؼؼ هذا إحؽوم ؾال جيودل ؾقفو مًؾؿ، وإكام اإلصؽو

                                                           
 (.239د. افؼروووي، افًقوشي افؼظقي ذم وقء كصقص افؼيعي ومؼوصدهو، )ص (1)
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افٌقون، ؾوددرشي افظوهريي تؼتك ظذ مو تؼتضقفو افعٌورة مـ دون افتػوت إػ 

ادعوين افتل اصتؿؾً ظؾقفو افـصقص وهتدف إػ حتؼؼفو مـ خالل إحؽوم، 

عؾقؾ و افـػقذ إػ وبوفتويل ؾفل ذم ؽـوء ظـ افؼقوس ٕكف يؼقم ظذ أشوس افت

وظدم آفتػوت إػ ادصوفح ومـفو ادصؾحي ادرشؾي ، أهار افتؼيع

وآشتحًون بوظتٌور أهنو رأي جمرد ظـ افدفقؾ، وهذا أدى هبؿ إػ تقشقع 

دائرة افعؿقم، وافتعقيؾ ظذ آشتصحوب، بقـام مدرشي مجفقر افػؼفوء رأوا 

ل أن افٌقون وافدٓفي ظذ إحؽوم ـام هق بوٕفػوظ، يؽقن بوفدٓئؾ افعومي افت

تٌقـفو مؼوصد افؼيعي ذم مجؾي كصقصفو وظومي أحقاهلو، وـذفؽ ظـ ضريؼ 

إدفي افؽوصػي افتل تًتـد إػ افـصقص ذم وٌطفو وتؼـقفو ـلدوات فؾتػؼف 

 ـوفؼقوس وادصوفح ادرشؾي وآشتحًون وكحقهو.

ؾحؼقؼي إمر أن مدرشي مجفقر افػؼفوء افقشطقي مل خترج ظـ مو تؼتضقف 

 افـصقص.

 بالنسبة لألمر الثاين: وأما

ؾفق ؿوئؿ ظذ حك آجتفود، وآشتـٌوط ظذ افػؼفوء افًوبؼغ، ومل 

يعد هـوك جمول فؾؿتلخريـ، وممو ٓ يـٌغل أن خيتؾػ ؾقف أن حؼ آجتفود 

مػتقح مو بؼل ذم احلقوة أثر، ؾوفؼيعي وجدت فتؽقن واؿًعو حًقو حيؽؿ 

ف تعطقاًل تكؾوت افـوس وٓ يؿؽـ ادظوء تقؿػف أو مجقده ظذ مو شٌؼ ٕن ؾق

فصالحقي وحققيي وخؾقد افؼيعي، هذا مـ حقٌ اإلمجول، ومـ حقٌ 

افتػصقؾ ؾنن هـوك مًوئؾ اجتفد ؾقفو افػؼفوء مصدرهو افـصقص ؾنن ـوكً 
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ؿطعقي ؾفل ثوبتي حمؽؿي ٓ تؼٌؾ آجتفود إٓ ذم مـوط افتطٌقؼ، ومو ـون 

وين مصدرهو افـصقص افظـقي ؾػقفو مًوئؾ اكحكت دٓٓهتو ظذ مع

وأحؽوم حمددة، وٓ تؼٌؾ اإلووؾي ؾفذه جيري ؾقفو افسجقح ؾؼط بعد ادؼوركي 

بغ خمتؾػ إؿقال وؾؼ ؿقة حجتفو، ومدى حتؼقؼقفو فؾؿصؾحي ادؼصقدة، 

وٓ جيقز اشتحداث ؿقل جديد إذا ـون شقعقد ظذ مجقع إؿقال افًوبؼي 

افتل حتتؿؾ افتقؾقؼ بوإلبطول واإلفغوء مطؾًؼو، وفؽـ جيقز ذم بعض ادًوئؾ 

بغ إؿقال واخلروج بؼقل جديد ٓ دهدرهو مجقعفو، وٓ يؾغل ؾوظؾقتفو مجؾي 

ويؽقن مقاؾًؼو دؼته مؼوصد افؼيعي، أمو ادًوئؾ افتل ـوكً بؿحض 

آجتفود ومل تكح هبو افـصقص مٌوذة ، ؾؾؾؿجتفديـ إظودة افـظر ؾقفو، 

 .(1)ـد إػ أدفي صحقحيويؿؽـ اشتحداث ؿقل أو أؿقال جديدة تًت

واددرشي افظوهريي ترؾض أي اشتحداث مودام افػؼفوء افًوبؼقن ؿد 

بقـقهو مفام ـون مـوضفو، حتك طفر اجلؿقد ظذ آراء اجتفوديي صدرت بـوء 

ظذ متطؾٌوت مرحؾي زمـقي ؿوئؿي وظك حمدد، وأجروا ظؿقمفو ظذ ظككو 

اؿػ تتـوؿض ؾقفو هذه رؽؿ اختالف ادـوط، وهذا افًؾقك أؾه إػ مق

أراء مع مؼوصد افتؼيع، وأؿقال ؽريٌي جعؾً افؼيعي ذم مقوع افريٌي 

وافتفؿي واجلؿقد واكتفوء افصالحقي فتؾٌقي متطؾٌوت احلقوة ٓشقام ذم جمول 

 افًقوشي افؼظقي وشوئر أمقر احلقوة ادتجددة ادٌـقي ظذ آجتفود.

 

                                                           
 (.227-226حمؿد أبق زهرة، أصقل افػؼف، دار افػؽر افعريب، )ص (1)
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 املبحث الثاني

 املدرسة العقالنية احلديثة منهج

 

ردة ؾعؾ فؾػؼف وافػؽر احلديثي متثؾ اددرشي افعؼالكقي اإلشالمقي     

افظوهري مـ جفي، ومـ جفي أخرى إؾراز واؿعل مـ أثر افصدمي ادفقفي 

وافػجقة افقاشعي بغ مًتقى إكجوز إمي وتؼدمفو ظذ ادًتقى افػؽري 

ركي مع تؼدم ورؿل وإكجوز أخر، وافتؼيعل وافعؾؿل وافصـوظل، بودؼو

ؾظفر هذا افتقور ـعـك إصالحل يردمل إظودة اهلقؿـي فؾػؽر اإلشالمل، 

ؾودمف فؾؿؼوصد وافغويوت ـؿحددات أشوشقي يـطؾؼ مـفو فػؼف افـصقص 

افؼظقي، ومتخًذا افقاؿع ظـًكا ثوكًقو وحمدًدا فألشوفقى افتل يتؿ هبو افتديـ 

وإهداف افؽؾقي وافؽزى، ؾـتٍ ظـ ذفؽ دمووز فتحؼقؼ ادؼوصد وافغويوت 

صورخ فؾـصقص اجلزئقي، وتلويؾ فؾـصقص وإحؽوم افؼطعقي، وحمووفي 

 تزير افقاؿع فشدة وغطف وتلثره.

وحتً ذريعي احلامس فؼضقي افتجديد، ومقاـٌي افعك، وآكٌفور 

افصؾي بنكجوزات أخر كشل هذا افتقور مؼدًمو رؤيي جديدة ؿوئؿي ظذ ؿطع 

بودويض وافتلشقس دؼقموت جديدة فؾتػؽر وافػؽر وآجتفود وآشتـٌوط، 

وؿراءة افـص افؼظل ومـفٍ افتعومؾ معف، إٓ أن هذا افتقجف ـام يٌدو مل 

يؼدم رؤيي متقازكي تصؾ إصؾ بوفعك وادويض بوحلورض، ؾقؿع ذم بعض 

ًرا صورخو دو أشؿقه أخطوء فقًً بوهلقـي ُاظتزت ذم كظر بعض ادػؽريـ تعٌ
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بـ)كزظي افتغريى( فؽـ وٕن أصحوب هذا افتقجف ٓ يػتلوون يؼدمقن 

أكػًفؿ وؿـ اإلضور اإلشالمل ـدظوة إصالح ودمديد، وـقهنؿ ظودة مو 

ء مـ اجتفودات إوائؾ ادحًقبي ظذ  يتؽئقن ذم أضروحوهتؿ ظذ َرْ

ُف ي ؿؽــو افؼقل بلن هذا مدرشي افرأي ثؿ يؼدمقهنو بػفؿفؿ اخلوص، َؾنِكَّ

 .(1)افتقجف ؿد مثؾ مو يؿؽـ تًؿقتف بخط افغؾق ذم مدرشي افرأي

.. طفرت مـذ افؼديؿ كزظي تـحق مـحك ادٌوفغي ذم "يؼقل د. افـجور: 

دور افقاؿع ذم ؾفؿ افديـ، حتك اختذ مـ أظراؾف وأوووظف، افتل يظـ أن ؾقفو 

ظؾقفو. ؾلصٌح  مصؾحي فؾـوس شؾطون ظذ إحؽوم افؼظقي ادـصقص

افديـ يػفؿ ممو جيري بف افقاؿع، وإن يؽـ خموفًػو دو جوءت بف كصقص افقحل. 

وممّـ وؿع ذم هذه ادٌوفغي ذم حتؽقؿ افقاؿع ذم ؾفؿ افديـ، أبق افربقع شؾقامن بـ 

ظٌد افؼقي افّطقذم افذي ؿول بتؼديؿ ادصؾحي افقاؿعقي، ظذ افـص ذم 

 .(2)"طعقًّوادعومالت، شقاء ـون طـّقو أو ؿ

وخالصي هذه افقجفي أن كصقص افقحل، وإن تؽـ ؿطعقي ؾفل   

كصقص جوءت مرتٌطي بلحداث معقـي وأوووع خمصقصي، وهل وإن تؽـ 

مؼوصدهو خوفدة، إٓ أن مو حتؿؾف مـ تـصقص ظذ ـقػقي حتؼقؼ تؾؽ ادؼوصد 

مرتٌطي بوٕحداث وإوووع حول كزوهلو، ؾحػظ إمقال مثاًل مؼصد 

وفؽـ مو جوء مـ كص بؼطع يد افًورق حتؼقًؼو فذفؽ ادؼصد مرتٌط ذم  خوفد،

                                                           
 (.87ٌد افؽريؿ حومدي، وقابط ذم ؾفؿ افـص، )صد. ظ (1)

 (.118 -1/116د. ظٌد ادجقد افـجور، ذم ؾؼف افتديـ ؾفاًم وتـزيالً ) (2)
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ؾفؿف وحتديد ادراد مـف بوفظرف افذي كزل ؾقف، وبوفتويل ؾنن تغر افظرف 

 .(1)مدظوة فتغر افػفؿ ذم إضور حتؼقؼ ادؼصد اخلوفد

وهذا افتـظر بوضؾ: ٕن ادؼوصد افؽؾقي معتزة ظـد مجقع افٌؼ، وإكام 

ذم إشوفقى وافقشوئؾ افتل حتػظفو وحتؼؼفو، وهلذا ـوكً افديوكوت خيتؾػقن 

ادختؾػي، وافػؾًػوت ادتـقظي، وإؾؽور ادتضوربي ـؾفو هتدف إػ حتؼقؼ 

مؼته ادؼوصد افؽؾقي، ودو ـوكً ـثر مـ إصقوء ختػك ظذ افعؼؾ افٌؼي 

، احتوج إػ حغ يريد افتحري فقوع مـفٍ مًتؼؾ حلػظ هذه ادؼوصد افؽؾقي

تًديد افقحل اإلهلل وإرصوداتف وتعوفقؿف فتضع فف مـفوًجو وشٌقاًل حيػظ هذه 

ادؼوصد افػطريي ظذ أحًـ حول، كوهقؽ ظام يشقب إشوفقى وادـوهٍ 

افقوعقي مـ تدخؾ اهلقى وادصؾحي افشخصقي وآكحراف افػؽري ادساـؿ 

 ضاًل وافٌوضؾ حًؼو.افذي يصؾ بوفٌعض إػ ؿؾى احلؼوئؼ ؾقصٌح احلؼ بو

وهلذا ؾنن افؼيعي أـدت ظذ حتؼقؼ ادؼوصد وجوءت بوٕشوفقى 

وافقشوئؾ افتل حتؼؼفو ؾعاًل، ؾوٕشوفقى وافتعوفقؿ افؼظقي تعتز ؿقاًم خوفدة 

تمدي مصوحلفو ظذ مدار افزمـ ٕهنو مـ فدن حؽقؿ خٌر ظومل بخػويو افـػس 

 ومًتؼٌؾف، ومو يصؾحفو ومو ييهو .

ـوكً إشوفقى وافقشوئؾ وؿتقي فؾعفد افذي كزفً ؾقف أو فؾظرف وفق 

 آجتامظل ادصوحى فـزول افقحل دو ـون هذا افديـ خوفًدا وٓ ظوًمو، 

                                                           
: 1فٌـون، ط –د. ظٌد ادجقد افـجور، خالؾي اإلكًون بغ افعؼؾ وافقحل دار افغرب اإلشالمل (1)

 (.94هـ . )ص1417
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 واحلول أكف جوء فقؽقن خومتي فؾؼائع وافرشوٓت افًامويي.

ثؿ إن افقاؿع يشفد فتلثر إشوفقى وافتقجقفوت وافتعوفقؿ افؼظقي 

ػي ذم افؼيعي ظذ حتؼقؼ مًتقى أؾضؾ فؾـوس، وحتًغ وافـظؿ ادختؾ

 .(1)أوووظفؿ

ومـ جفي أخرى ترى هذه افقجفي أن ادًؾؿغ افققم يعقشقن طروًؾو،    

ويقاجفقن أوووًظو فقًً هل تؾؽ افظروف وإوووع افتل كزفً 

كصقص افقحل دعوجلتفو، وتؾؽ إحداث افتل ـوكً أشٌوًبو فؾـزول اختػً 

ظككو احلورض، ومـ جفي أخرى ؾنن ادًؾؿغ أصٌحقا يعقشقن  كظوئرهو ذم

افققم ذم ظومل إكًوين جديد تقاضل افـوس ؾقف ظذ ؿقؿ حضوريي جديدة ووعقا 

روح "ؾقفو مقاثقؼ ـؿقثوق حؼقق اإلكًون، تعز ـؾفو ظذ مو أصٌح يًؿك بـ 

 ."اإلكًوكقي"، أو "افتؼدمقي"، أو "افعكيي"، أو "افعك

ك يتشؽؾ اإلضور افذي يـٌغل أن تػفؿ ؾقف كصقص افقحل ومـ هذا وذا

افؼطعقي ظذ أشوس مـ إمؽون إفغوء إؾفوم افًوبؼي ، تؾؽ افتل ؿومً ظذ 

طروف افـزول وأشٌوبف، وإحالل افظروف اجلديدة مؾحفو فتؽقن ؿقاًمو فػفؿ 

 .(2)جديد

                                                           
 –مدكغ  –د. ظٌد ادجقد افـجور، افعؼؾ وافًؾقك ذم افٌـقي اإلشالمقي، مـشقرات مطٌعي اجلـقب  (1)

 (.111م، )ص1981 -هـ1411تقكس، ط: 

 (.94(  د. ظٌد ادجقد افـجور، خالؾي اإلكًون بغ افقحل وافعؼؾ )ص2)
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األسس التي اعتمدها أصحاب هذه اددرسة يف تقرير وجهتهم يف    

 امل مع ىصوص الوحي: التع

: اظتٌور ادؼوصد افؽؾقي ظـد ؾفؿ افـصقص، بحقٌ يؽقن افػفؿ أوالً 

 مرتًٌطو مٌوذة بودؼصد.

: اختصوص افـص اجلزئل بلشٌوب كزوفف وافظروف ادحقطي بف، ممو ثاىًوا

 يتقح أن يؽقن معـوه حمدوًدا بزمـ تؾؽ افظروف وإشٌوب.

 وؿد شٌؼ بقون ؾًود هذيـ إشوشغ.

: شؾطون افقاؿع ظذ افعؼؾ ذم ؾفؿ افـصقص افؼطعقي ، بحقٌ ثالًثا

ومو شود مـ أوووع وؿقؿ إكًوكقي جديدة  "روح افعك"يؽقن مو يعز ظـف بـ 

 . (1)هل ادحدد ادحقري ٕوجف افػفؿ ذم تؾؽ افـصقص

فعؾ افػجقة افقاشعي بغ افؼيعي وواؿع احلقوة ـوكً مـ إمقر افتل 

أشفؿً ذم طفقر هذه افقجفي وذفؽ ظـدمو رأوا أن إشوفقى افؼظقي ذم 

طؾ افقاؿع افؼوئؿ وافراهـ يصعى تـزيؾفو وتطٌقؼفو، ؾؽون ٓ بد مـ إظودة 

ٕن افؼيعي ؾفؿفو وتلويؾفو بام يتالءم مع متطؾٌوت افقاؿع، وهذا ؽر شؾقؿ: 

جوءت بلشوفقى وتعوفقؿ ذظقي إلصالح ؾًود افـوس ومو أؾًده افـوس ذم 

حقوهتؿ، ومل تلت فتؼر ؾًود افـوس بحقٌ تػفؿ ظذ مجقع إوووع افػوشدة 

افتل يـتجفو افـوس ذم خمتؾػ افعصقر ـؾام ابتعدوا ظـ هدايوت افقحل، 

ٌدأ ـام أرادهو افشورع، وـون إوػ أن يتجفقا إػ تؼرير إحؽوم مـ حقٌ اد

                                                           
 (. بتكف96، 95(  ادرجع افًوبؼ )ص1)
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وبوفـًٌي فتـزيؾفو وتطٌقؼفو ؾقؿؽـ أن يدرس افقوع افؼوئؿ وافقؿوئع افعقـقي 

واختٌور آشتطوظي واإلمؽوكقي فتطٌقؼفو، ؾقطٌؼ مو يؽقن متوًحو وكوؾًعو ذم طؾ 

افظروف افقاؿعي، ومـ ثؿ يًتثـك أو يمجؾ إحؽوم ؽر ادؿؽـ تـزيؾفو 

ظقي افتل اظتزهتو افؼيعي، مع بذل اجلفد فًٌى مـ إشٌوب ادقوق

 ٓشتصالح ادجتؿع وإصالح افٌقئي فتفقئتفو فؾتـزيؾ ذم ادًتؼٌؾ.

ؾفذه افقجفي خؾطً بغ مرحؾي افتـظر وآشتـٌوط وافتؼرير، افذي 

هو، وبغ مرحؾي يـٌغل أن يتعومؾ معف وؾؼ أداوتف ادقوقظقي افتل شٌؼ ذـر

، ؾؾام وجدوا صعقبي تطٌقؼفو، اـتػقا بوحلؽؿ ظؾقفو بوإلفغوء افتطٌقؼ وافتـزيؾ

 وظدم افصالحقي.

ومـ افقاوح أن هذا اإلفزام ادـطؼل يمدي إػ كؼض "يؼقل د. افـجور: 

افديـ مـ أشوشف وٓ يٌؼك إًذا مـ جمول ٕن ُيتـوول إمر ظذ أكف اجتفود ذم 

قحل ، وذفؽ مقؿػ آل إفقف ؾفؿ افقحل، بؾ خيرج أصاًل مـ دائرة اإليامن بوف

ـثرون مـ أصحوب هذه افقجفي فؽـ ؿكت هبؿ اجلرأة ظـ إظالكف، أمو 

أوفئؽ افذيـ مل يموفقا إفقف ؾوفتـوؿض ذم مقؿػفؿ ؿوئؿ وخمرجفؿ مـف ؽر 

 . (1)"معروف

 معامل اددرسة العقالىوة احلديثة : 

 ـ تعطقؾ افـصقص اجلزئقي وإهدار حمتقاهو مـ إحؽوم بدظقى 1

 افتؿًؽ بودصوفح افعومي وادؼوصد افؽؾقي.

                                                           
 (.113ادرجع افًوبؼ )ص   (1)
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ـ تقؿقً حمتقى افـص، وحموسة ظؿقمف، حتً ذريعي تـزفف ظذ  2

واظتٌورهو أشٌوب خوصي جوءت فعالج افقاؿع آجتامظل افظرذم ؾحًى، 

حؾقًٓ خوصي ٕوووع خوصي ٓ تـًحى ظذ مو بعدهو مـ افعصقر 

 وإزمون .

بًٌٌف مطؾًؼو: ٕكف هق شٌى ربط افـص وتعـل هذه افِقْجفي أكَّف جيى 

ووجقده، ومو ـون فؾـص ٕن يرد فقٓ ذفؽ افًٌى، وفذفؽ، ؾننَّ  وروده

افًٌى ممثر ذم وجقده، بحقٌ إذا اكعدم جيى أن يـعدم معف افـص، ومو 

حيؿؾف مـ معـك حؽام أو مؼصقدا. وهذا افتػًر فعالؿي افـص بًٌى 

ول بلهنو أشٌوٌب تورخيقٌَّي خووعٌي وروده، تػًٌر يـظر إػ أشٌوب افــز

فؾظروف، وفؾٌقئي وفؾزمون، وادؽون تني ظؾقفو مو يني ظذ ؽرهو مـ 

افـًٌقي وظدم اإلضالق، بؿعـك أنَّ تؾؽ إشٌوب اشتدظً كزول وورود 

افـص فظروف معقـي، ؾنذا مو تقفً تؾؽ افظروف، يـٌغل أن يتقػ معفو 

ِظّل مطؾًؼو ْ  .(1)افـص افؼَّ

وهلذا، ؾنكـو كعتؼد أكَّف يـٌغل كٌذ تؾؽ ادحووفي، وظدم آظساف هبو 

ِظّل  ْ فػؼداهنو ادقوقظقي، ٕهنو مل حتوول افتعرف ظذ خصوئص افـص افؼَّ

ؿٌؾ إحلوؿف بغره مـ افـُُّصقص، وفػؼداهنو افعؾؿقي ذم افطرح ٕهنو تتجوهؾ 

ِظّل إػ حت ْ ؼقؼفو ذم واؿع إمر ظـ إهداف وادؼوصد افتل دهدف افـص افؼَّ

                                                           
د. ؿطى مصطػك شوكق، بحٌ: ذم وقابط مـفجقي فؾتعومؾ مع افـص افؼظل، وؿـ جمؿقظي أ. (1)

 (.29بحقث )ص 
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ِظّل، ـتوبو وشـًي، فقطؿح إػ  ْ ضريؼ مـفجقتف اخلوصي بف، إْذ مو ـون فؾـَّصِّ افؼَّ

أهداف ومؼوصد ظؾقو شومقي تتؿثؾ ذم إصالح افػرد وادجتؿع ظؼوئدًيو، 

وؾؽرًيو، وتربقًيو، واجتامظًقو، واؿتصودًيو، وشقوشًقو افخ ..، مو ـون فف وتؾؽ 

تف أن يربط كػًف بلحداث ومـوشٌوت كًٌقي ؽر دائؿي . بؾ هق أهداؾف، وؽويو

كص مل يؽـ جيفؾ ادويض، وٓ احلورض، وٓ ادًتؼٌؾ، وفذفؽ، تًقيتف بغره 

مـ افـُُّصقص افؼوسة ظـ إدراك هذه إبعود افثالثي ذم ضروحوتف فقًً 

شقى مؽوبرة، وتعًػ. وظؾقف، ؾنن تؾؽ ادحووفي ذات كزظي دموهؾقي وـؾ 

 .(1)ذا يزر ظدم آظساف هبو مطؾًؼوه

ـ افتفقيـ مـ صلن وحجقي افًـي افـٌقيي، وردهو إمو بدظقى أهنو آحود  3

وٓ تثًٌ افؼضويو إٓ بوفتقاتر، أو بدظقى معوروتفو فؾؼرآن، أو بتضعقػفو 

 بدظقى خموفػتفو فؾؿصؾحي، وروح افعك.

ظؼؾًقو بؼًيو ؽر ـ افتؼؾقؾ مـ صلن افساث أو إهداره، فؽقكف جفًدا  4

مؾزم، واظتٌور مو ذم افساث مـ أؾفوم وأحؽوم متثؾ أؾفوم أصحوهبو وآرائفؿ 

 ادـوشٌي فظروف ظكهؿ، وؽر مؾزمي دـ بعدهؿ.

وافقاؿع أهنؿ بـقا كتقجي خوضئي ظذ مؼدمي ذم أحد أجزائفو صحقحي، 

ادـؼقفي  ٕن مـ إحؽوم وإؾفوم :ؾوفؼقل بلهنو ـؾفو آراء بؼيي ؽر مًؾؿ

متثؾ ادراد اإلهلل ؿطًعو: ٕن افـصقص بقـتفو بقوًكو مػًنا أو حمؽاًم، وفقس 

 فؾعؼؾ افٌؼي إزائفو إٓ افتًؾقؿ بؿؼتضوهو، وتـػقذ مقجٌفو، وتتؿثؾ هذه 

                                                           
 (.29)ص  افًوبؼ جعادر (1)
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 افػفقم ذم افؼطعقوت وادحؽامت وافثقابً ومو أمجعً ظؾقف إمي .

اذ مـ جفقد ظؾؿقي وؾؼفقي وأمو مو شقى ذفؽ ممو ترـف فـو افعؾامء إؾذ

وؾؽريي، ؾفل ذم افقاؿع متثؾ أؾفومفؿ واشتـٌوضوهتؿ مـ افؼرآن وافًـي، 

افعؾؿ وفؽـفو فقًً مـتفقي افصالحقي مطؾًؼو ـام يدظل همٓء بؾ ؾقفو مـ 

مو يشفد فف افعدو وافصديؼ، وؿد تعروً ظذ افغزير واإلبداع واإلكجوز 

ختٌور وافتعؼقى، وأطفرت مدى ؿرون مـ افزمـ فؾػحص وافـؼد وآ

صالحقتفو وحققيتفو، وافقاؿع يثًٌ أهنو ٓ تزال حقي وؿودرة ظذ تؾٌقي 

وفؼد أدرك رجول افؼوكقن افغربققن مو ذم هذا افػؼف مـ "متطؾٌوت احلقوة، 

ممقزات ومو ؾقف مـ حؾقل دشوـؾ احلقوة، ؾلخذوا مـف افقء افؽثر، ثؿ 

ن، وأكف مًتؼؾ ظـ ؽره وذفؽ ذم اظسؾقا بف ـؿصدر مـ مصودر افؼوكق

 مممتراهتؿ افعومي .

ذم دورتف  "ٓهوي"ؾودممتر افدويل فؾؼوكقن ادؼورن ادـعؼد ذم مديـي 

م، يعسف أظضوؤه مـ ؾؼفوء إدون وآكجؾقز وافػركًقغ 1932إوػ ظوم 

بلن افؼيعي اإلشالمقي مركي ؿوبؾي فؾتطقر، وإهنو إحدى افؼائع إشوشقي 

 ل شودت وٓ تزال تًقد افعومل .افت

م ذم كػس ادديـي يؼرر بنمجوع أراء 1937وذم دورتف افثوكقي ظوم 

 افؼرارات أتقي:

: اظتٌور افؼيعي اإلشالمقي مصدًرا مـ مصودر افتؼيع افعوم. ًٓ  أو

 ثوكًقو: اظتٌورهو حقي ؿوبؾي فؾتطقر.
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 .(1)"ؽرهوثوفًثو: اظتٌورهو ؿوئؿي بذاهتو فقًً ملخقذة مـ 

ـ ظدم افتؼقد بؼوكقن فًون افعرب، وظدم شؾقك مـفٍ افشورع ذم  5

تؼيعف، واتٌوع ضريؼي تػؽقؽ افـص، وؾصؾف ظـ ؿوئؾف، وجعؾف مرًكو بحقٌ 

يػفؿ بحًى وجفي كظر افؼورئ مـ دون أي وقابط أو حمددات، وذم هذا 

ٕن  إهدار فؼوكقن افؾًون افعريب، وحتريػ فؾؿراد افؼظل مـ افـصقص،

افؼرآن كزل ظذ أشوس ؿوكقن افعرب ذم فغتفؿ وبحًى معفقدهؿ ذم 

اخلطوب، وأشؾقهبؿ ذم اإلؾصوح ظـ مرادهؿ، وٓ صؽ أن افؼػز ظذ هذه 

ادؼقموت مـ صلكف أن دهدر دٓٓت افـصقص ظذ ادراد بؾ وـؾ افـصقص 

 مطؾًؼو وهذا ؽويي افػقى وافعٌٌ .

فعؼؾ شؾطون افعؾؿ واهلودي ـ تؼديؿ افعؼؾ ظذ افـؼؾ، وجعؾ ا 6

وادقجف وأن كتوئجف ؿطعقي، ودٓٓت افـؼؾ حمتؿؾي فتػًرات متعددة، وظؾقف 

 ؾنن افعؼؾ حوـؿ ظذ افـؼؾ ومقجفف وؾؼ ادؼتضقوت افعؼؾقي.

وفقً صعري بلي ظؼؾ شتؽقن احلجي، ومػرزات افعؼقل خمتؾػي، 

قا بلؾؽور وأصحوب افػؾًػوت افذيـ اظتؿدوا ظذ ظؼقهلؿ ادجردة خرج

متـوؿضي بؾ افتـوؿض حيصؾ فؾشخص ذم ادًلفي افقاحدة أو ذم ادًوئؾ 

 ادتعددة ؾقام بقـفو.

 وفق ـون افعؼؾ بوشتطوظتف آشتؼالل بوٓظتامد ظؾقف ذم تقجقف مفؿي 

                                                           
بروت، ط:  –د. حمؿد مصطػك صؾٌل، اددخؾ ذم افتعريػ بوفػؼف اإلشالمل، دار افـفـضي افعربقي  (1)

 ( .9م، )ص1985 -هـ1415
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دو احتوجً افٌؼيي هلذا افؽؿ اهلوئؾ مـ إكٌقوء وافرشؾ  آشتخالف

فتقجقف افٌؼيي وإرصودهو، وردهو إػ صقاهبو، وـقػ تؽقن افٌؼيي حقـام 

تغقى تقجقفوت افقحل  حقٌ تتحقل إػ ؽوبي ختتؾ ؾقفو مقازيـ افؽرامي 

افٌؼيي ذم خمتؾػ جقاكٌفو، وـقػ حيدث افتحقل حغ يٌعٌ افرشقل إػ 

ـلكام بعٌ ؾقفؿ موء احلقوة، وواؿع إمي افعربقي صوهد ؿريى هلذا افقفؿ 

افتحقل ورضورة رظويي افقحل فإلكًون وآشتفداء بتعوفقؿف ومـوهجف 

 وتقجقفوتف ـؾفو ٓ بعضفو ؾفل مـظقمي متؽومؾي .

 وـؾ مـ فف مًؽي مـ ظؼؾ "ؿول ابـ افؼقؿ ذم تؼديؿ افرأي ظذ افقحل: 

ابف إكام كشل مـ تؼديؿ افرأي ظذ افقحل، واهلقى يعؾؿ أن ؾًود افعومل وخر

ظذ افعؼؾ، ومو اشتحؽؿ هذان إصالن افػوشدان ذم ؿؾى إٓ اشتحؽؿ 

هالـف، وذم أمي إٓ ؾًد أمرهو أتؿ ؾًود، ؾال إفف إٓ اهلل ـؿ كػل هبذه أراء 

مـ حؼ، وأثًٌ هبو مـ بوضؾ، وأمقً هبو مـ هدى، وأحقل هبو مـ والفي؟ 

و مـ معؼؾ اإليامن، وظؿر هبو مـ ديـ افشقطون؟ وأـثر أصحوب وـؿ هدم هب

اجلحقؿ هؿ أهؾ هذه أراء افذيـ ٓ شؿع هلؿ وٓ ظؼؾ، بؾ هؿ ذ مـ 

ْو َنْعقُِن َما ُلوَّا ِِف احلؿر، وهؿ افذيـ يؼقفقن يقم افؼقومي: }
َ
لَْو ُلوَّا نَْسَمُع أ

عِيِ  ْصَحاِب السَّ
َ
 .(1)"[11{ ]ادؾؽ:أ

 واحلؼقؼي أن فؾعؼؾ دورًا ذم اشتـٌوط احلؽؿ افؼظل، وأن فف دوًرا حمقرًيو 

                                                           
ابـ ؿقؿ اجلقزيي، إظالم ادقؿعغ ظـ رب افعودغ، حتؼقؼ: حمؿد ظٌد افًالم إبراهقؿ، دار افؽتى  (1)

 (.1/54م. )1991 -هـ 1411: 1بروت، ط –افعؾؿقي 



 د. عبد الرقيب الشامي       املناهج املعاصرة للفقه اإلسالمي                  

 

55 
 

ذم افؽشػ ظـ إحؽوم واشتجالئفو مـ خالل افـصقص وإدفي ادعتزة، 

وأن دوره يتًع ـؾام ـوكً دٓفي افـص ظذ بقون ادراد وعقػي أو خػقي، 

عؼؾ كًدا ويضقؼ دوره بحًى ؿقة افٌقون، ومـ هـو ؾنن آدموه جلعؾ اف

ًٌو فف ذم بقون مـفوج احلقوة ذم تؼيع  و ومتحدًيو فف، ومغوف ًً فؾقحل، ومـوؾ

وصقوؽي إحؽوم هق مـ أـز اإلصوبوت افتل تعوين مـفو إمي، ؾؽؿ ظوكً 

إمي مـ دمؿقد دور افعؼؾ واكًحوبف مـ افؼقوم بقطقػتف ذم اشتؽـوه مؼوع 

افـصقص وآظتٌور بوفًــ  اخلالؾي ذم إرض مـ مـفٍ اهلل ادرؿقم ذم

افؽقكقي بوإلووؾي فميوت افؼظقي ، وذم افطرف ادؼوبؾ تقاجف إمي افطرف 

 إرض، ظذ افًامء وصويي إلفغوء – تعٌره حد ظذ –أخر افذي يًعك 

 آشتؼالل مـ يؿّؽـفو مو وافتعؼؾ، افرصد مـ بؾغً ؿد افٌؼيي وأن

ى تضخقؿ جوكى افعؼؾ جر وهلذا ،اإلهلقي افتقجقفوت تٌعقي مـ وافتحرر

وإظطوئف افصالحقي افؽومؾي فؾتؼيع، وإذا جوء مو ذم افقحل مصدًؿو دو ؿرره 

 .(1)افعؼؾ ؾٌفو وكعؿً، وإٓ ؾنن افعؼؾ هق شقد افؼرارات

وهذا افغؾق ذم إظامل افعؼؾ وتؼديؿف ظذ افـص أو ختصقصف فؾـص حتً 

ٌّى  بعض إخطوء ادـفجقي ذم ذريعي ادصؾحي وإظامل ادؼوصد افؽؾقي ش

 ادـظقمي آجتفوديي، مـفو:

ـ فؼد أدى افغؾق ذم آظتامد ظذ افعؼؾ ظذ حًوب افـؼؾ، واإلؾراط  1

ذم ادؼوصد، إػ إظدام افدور افؼظل فألدفي وافـصقص ذم وٌط افـظر 

                                                           
 (.75-74حمؿد أبق زهرة، أصقل افػؼف، دار افػؽر افعريب، مك، )ص (1)
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ادصؾحل وتـظقؿ حرـي آجتفود، وهق مو يػيض إػ متققع مػفقم آجتفود 

ذم إشوس ظذ افتقاصؾ افػوظؾ بغ ضرؾغ مهو افعؼؾ وافـص  افذي يرتؽز

أو افدفقؾ افؼظل، أو فـؼؾ افذي يرتؽز أشوًشو ظذ ظؿؾ افعؼؾ ادتشٌع بعؾؿ 

إدفي وادؼوصد، حقٌ يصٌح افعؼؾ ادجرد هـو ظـ ظالؿتف بوٕدفي افؼظقي 

وول هق جقهر افعؿؾقي آجتفوديي، وبوفتويل يصٌح وصػ ادجتفد ذم متـ

 .(1)اجلؿقع، وحقـفو تضطرب إحؽوم وتعّؿ افػقى وتطؿّ 

ـ أن اإلؾراط ذم اشتعامل ادؼوصد ظودة مو يمدِّي إػ اخلؾط بغ  2

ادتغرات وافثقابً، وهق ذم هذا يؾتؼل مع تقّجف افتػريط أو إؽػول ادؼوصد، 

ائرة ؾوفتػريط بؿؼوصد افؼيعي أدى إػ اجلؿقد، وبوفتويل إػ افتقّشع ذم د

افثقابً بحقٌ صؿؾً مًوحوت فقًً ؿؾقؾي مِمَّو هق متغّر ذم أصؾف، وبذفؽ 

شووى افتػريط بغ مو هق ثوبً ومتغر ذم حوٓت ـثرة، وإمر كػًف ؾقام 

يتعؾؼ بحوفي اإلؾراط، ظدا أن اإلؾراط هـو ؿد تقصؾ إػ ذات افـتقجي بطريؼي 

ات: فتشؿؾ وؿـفو افؽثر مـ خمتؾػي وذفؽ مـ خالل افتقّشع ذم دائرة ادتغّر 

 .افثقابً

ومرّد هذا اخلؾط بوفـًٌي حلوفي اإلؾراط هق أن اإلؾراط ادؼوصدي ؿد 

ي افؼطعقي افتل  ك آجتفود وؿـ ادًوحي ادحظقرة، وهل مًوحي إدفَّ حرَّ

 ٓ اجتفود ذم مقردهو ـام هق معؾقم بوتِّػوق مجقع ادذاهى.

                                                           
(، أثر ؾؼف 248افًقوشي افؼظقي ذم وقء كصقص افؼيعي ومؼوصدهو )ص د. افؼروووي،  (1)

 ادؼوصد ظذ حرـي آجتفود وافتؼـغ، فؾشقخ ظٌد اهلل بـ محقد افعزي، مقؿع تودرات.

 http://www.taddart.org/ar/?p=12715 
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اَم ـ أن اإلؾراط ذم اشتعامل ادؼو 3 صد ؿد أدَّى إػ افقؿقع ذم أخطوء ُربَّ

دمووزت ذم ؾداحتفو تؾؽ افصقر افؼديؿي: إذ وجد مو يؿؽـ تًؿقتف 

بوٓجتفود افتزيري، وكعـل بف آجتفود آشتًالمل أو آهنزامل افذي ٓ 

يشورك بحرـتف ذم صـوظي افقاؿع وحتقٓتف ادتًورظي بؼدر مو تزز حرـتف ذم 

شتفالـقي مـ افتٌعقي وادحوـوة ادػرضي، وخوصي ذم طؾ ترشقخ احلوفي آ

اكٌفور افٌعض بام وصؾ إفقف افغرب مـ افـفضي افصـوظقي وآؿتصوديي، حقٌ 

أضؾًَّ ظذ ظودـو اإلشالمل مـ بعض أبـوئف أفقاٌن مـ أراء وادؼسحوت، 

افتل ٓ يؿؽـ بحول إدراجفو وؿـ تًؿقي آجتفودات، بوظتٌور أن جمول 

جتفود معروف ـ ٓ يدخؾ ذم جمول افثقابً إٓ ذم حوٓت كودرة جًدا آ

 .وفيورة ؿصقى ـ ـجقاز إـؾ مـ ادقتي ظـد اإلذاف ظذ اهلؾؽي

ومـ تؾؽ أراء وادؼسحوت ـ ظذ شٌقؾ ادثول ـ ادطوفٌي بنبوحي افربو 

ظقؿ أو رؾع صػي افربو ظـ ادعومالت افٌـؽقي، وإبوحي وتـ دصؾحي آؿتصود

افٌغوء وافزكو دصؾحي ظدم اكتشور إمراض، وإبوحي بقع اخلؿقر تشجقًعو 

، بؾ وصؾً بعض ادؼسحوت إػ أن ادؼصد مـ (1)فؾًقوحي، وتظوهًرا بوفتؼدم

ُف يؿؽـ أن يتحؼؼ مثؾ  افعٌودة هق تزـقي افـػس وارتؼوء إخالق، وبوفتويل َؾنِكَّ

كقي اشتٌدال افقشوئؾ افتعٌديي افتل هذا ادؼصد بلي وشقؾي، ذم إصورة إػ إمؽو

أؿرهو افشورع هبقئوهتو ادعروؾي، ويؼرب مـ ذفؽ اؿساح افٌعض تلديي افصالة 

ن ذم قـام اؿسح افٌعض أن يمدي ادًؾؿ ظذ ـراد فضامن اخلشقع وافتلّمؾ،

                                                           
 (. 248افًقوشي افؼظقي ذم وقء كصقص افؼيعي ومؼوصدهو )ص د. افؼروووي،  (1)
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أمريؽو صالة اجلؿعي ذم يقم إحد فضامن حضقر أـز ظدد مـ ادصؾغ 

، وهذا خموفػ دؼصد تؼيع صالة اجلؿعي وخطٌتقفو: إذ بوظتٌوره يقم إجوزة

ذع آجتامع هلذه افعٌودة ذم يقم اجلؿعي ٕجؾ ؾضقؾي هذا افققم، وفقس 

وإمعوًكو ذم حموـوة افقاؾد افغريب ترتػع إصقات  ،ع كػًفٕجؾ آجتام

احلدود ـ ـوجلؾد وافرجؿ، وافؼصوص، وحد  نفغوء تؼيعبافـشوز فؾؿطوفٌي 

وذفؽ دصؾحي إطفور اإلشالم ذم صقرة ، (1)واكتفوء صالحقتفوافنؿي.. افخ، 

معوسة تـًجؿ مع افتقجف افعودل افًوئد افققم، وهؽذا تًتؿر افتزيرات 

ء هل بقابي افعٌقر إػ إصدار إحؽوم افتل تـًػ افؼطعقوت، ودمعؾ إهقا

بوشؿ افؼيعي: اظتامًدا ظذ مصوفح فقًً طـقي وحًى، وإكام ومهقي ذم 

ادصوفح ادجتؾٌي ذًظو وادػوشد "معظؿفو ٓ يعتزهو افؼع بحول: ذفؽ أن 

ادًتدؾعي، إِكَّاَم تعتز مـ حقٌ تؼوم احلقوة افدكقو فؾحقوة إخرى، ٓ مـ حقٌ 

 .(3()2)"ػقس ذم جؾى ادصوفح افعوديي أو درء ادػوشد افعودييأهقاء افـ

هق أن يػفؿ مو  -ذم هذا افصدد -.. إن دور افعؼؾ"يؼقل شقد ؿطى: 

افذي يعـقف افـص. ومو مدفقفف افذي يعطقف حًى معوين افعٌورة ذم افؾغي 

                                                           
مع افتلـقد ظذ أن تطٌقؼ احلدود فقس أوفقيي ذم افـظوم افتؼيعل اإلشالمل، ومـ جفي أخرى  (1)

و حتؼؼ أهداؾفو مـ محويي حؼقق إؾراد ومحويي احلدود ٓ تطٌؼ إٓ وؿـ ذوط مشددة دمعؾف

 ٓ يًتحؼفو.ادجتؿع مـ افػًود، وبـػس افقؿً متـع مـ إيؼوظفو ظذ مـ 

 (.2/63، ادقاؾؼوت )افشوضٌل (2)

 افشقخ ظٌد اهلل بـ محقد افعزي أثر ؾؼف ادؼوصد ظذ حرـي آجتفود وافتؼـغ، مقؿع تودرات  (3)

    http://www.taddart.org/ar/?p=12715 
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وآصطالح. وظـد هذا احلد يـتفل دوره.. إن اددفقل افصحقح فؾـص ٓ 

يؼٌؾ افٌطالن أو افرؾض بحؽؿ مـ هذا افعؼؾ. ؾفذا افـص مـ ظـد اهلل، 

فعؼؾ فقس إهلًو حيؽؿ بوفصحي أو افٌطالن، وبوفؼٌقل أو افرؾض دو جوء مـ وا

ظـد اهلل، وظـد هذه افـؼطي افدؿقؼي يؼع خؾط ـثر.. شقاء ممـ يريدون تلفقف 

افعؼؾ افٌؼي ؾقجعؾقكف هق احلؽؿ ذم صحي أو بطالن ادؼررات افديـقي 

يامن افصحقحي.. أو ممـ يريدون إفغوء افعؼؾ، وكػل دوره ذم اإل

 .(1)"واهلدى..

 

 آثار اددرسة العقالىوة احلديثة:

ـ افتػؾً مـ أحؽوم افؼيعي وتعطقؾ أحؽومفو، مـ خالل افتلويالت  1

افٌعقدة فؾـصقص، واشتـٌوط إحؽوم افغريٌي ظـ افؼيعي ، وبوفتويل تًقيغ 

تـحقي افؼيعي ظـ مقدان احلقوة واهلقؿـي ظذ صمون افـوس بطريؼي ؽر 

 مٌوذة .

ـ حتريػ افـصقص وافعٌٌ بلحؽوم افؼيعي افؼطعقي، وجعؾفو حماًل  2

فؾـظر وآجتفود، وهذا يؼتيض تٌديؾ افديـ بوجلؿؾي، ؾنن افديـ إذا تطرق 

آحتامل إػ ؿطعقوتف وحمؽامتف، وجعؾفو ذم مرتٌي افظـقوت، وافدظقة إػ إظودة 

 ووقوع كظومف.ؾفؿفو وتلويؾفو، يمدي إػ حمق معومل افديـ وضؿس هقيتف 

 ـ افـقؾ مـ ذائع اإلشالم وافطعـ بعؾامئف، وذفؽ مـ خالل افغؿز أو  3

                                                           
 (.2/817( افشوضٌل، ادقاؾؼوت )1)
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افتكيح بٌعض إحؽوم بؽقهنو ختوفػ اددكقي واحلضورة احلديثي، أو أهنو 

تشتؿؾ ظذ افظؾؿ، أو ـقهنو تتـوشى مع بقئي افٌداوة افتل طفر ؾقفو افتؼيع، 

فؿ، وتٌدفً ثؼوؾوهتؿ وحتقفً وأن افـوس ذم افعك احلورض ؿد اـتؿؾ كضج

جمريوت حقوهتؿ، وأن ظؼقهلؿ ؿودرة ظذ معوجلي ؿضويوهؿ بلكػًفؿ مـ دون 

حوجي فتقجقف افقحل ذم هذه افؼضويو افتل يتحرجقن مـ إثٌوهتو أموم مػؽري 

افغرب وتقور افعقدي، ٓشقام ذم ؿضويو ادرأة وافًقوشي وآؿتصود وؽرهو ممو 

، وبوفتويل يطعـقن بوفعؾامء افذيـ يتؿًؽقن هبدي فف صؾي بوحلقوة مٌوذة

 افقحل وإرصوداتف وتؼيعوتف افتل مـفو هذه إحؽوم .

 ـ تًقيؼ افثؼوؾي افغربقي وافـظريوت افقوعقي وإوػوء افؼظقي ظؾقفو 5

، واظتٌورهو مثاًل أظذ، مع افزهد ذم وفق ـوكً تتعورض مع حمؽامت افؼيعي

 وافتفقيـ مـ صلهنؿ.   ثؼوؾي وتراث إمي وظؾامئفو

 خالصة دعوى اددرسة العقالىوة وتقريرها:

ـ ادؼوصد افؽؾقي هل ادؼصقد فؾشورع تعؿقؿفو فؾـوس، وأمو وشوئؾ  1

حتؼقؼفو ختضع فتغر افظروف وإحقال، واختالف إزمـي وإمؽـي، ومو 

جوء مـ افـصقص مـ بقون وشوئؾ حػظ هذه ادؼوصد إكام هل كامذج دـفٍ 

 اظوة ادؼوصد بام يتـوشى مع طروف ادرحؾي، وفقًً أحؽوًمو ظومي فؾـوس.مر

ـ أن افعؼؾ افٌؼي ذم أوج كضجف، وافٌؼيي وصؾً حد افؽامل  2

وافـضٍ وادًموفقي وبوفتويل يؿؽـ آشتغـوء ظـ تقجقفوت افًامء، ومو مـ 

 رضورة إػ هدايوت افقحل، افتل ـون حيتوجفو اإلكًون ذم جمتؿعوت افٌداوة 
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 واجلفؾ، وافًٌوضي.

تؾػي، مـفو خمؾػوت ـ افتذرع بوفقاؿع، افذي رشؿ معودف حمددات خم 3

وممثرات احلضورة افغربقي، ومقروثوت صعٌقي واجتامظقي مـ ظودات 

وتؼوفقد، وبعض معومل افتقجقفوت اإلشالمقي، وأن ضٌقعي ادجتؿع ذم طؾ 

هذه افسـقٌي ٓ تًتؼقؿ معفو تطٌقؼ بعض إحؽوم ٓشقام ادتصؾي بحقوة 

وافػؽريي واإلظالمقي  افـوس ادٌوذة ذم اجلقاكى آؿتصوديي وافًقوشقي

وشوئر اجلقاكى اددكقي، وبوفتويل ؾال مـوص مـ ؿراءة كصقص افقحل ؿراءة 

جديدة تعؿؾ ظذ افتقؾقؼ بغ افقاؿع ـام هق بام ؾقف مـ حؼ وبوضؾ، وبغ 

كصقص افؼيعي ظذ أشوس أن ادعقور هق افقاؿع، ومـ ثؿ تلول افـصقص 

 بام يًوير افقاؿع ٓ بام يًتصؾح افقاؿع.

    

 مقارىة بني اددرستني :

ـ اددرشي افظوهريي ؾفؿ افـصقص بؿعزل ظـ ادؼوصد وافعؼالكقي  1

 تعطقؾ افـصقص بدظقى افتؿًؽ بودؼوصد وادصوفح.

ـ اددرشي افظوهريي أظطً افؼدشقي فؾساث وآجتفودات افًوبؼي  2

معفو، ادالئؿي فظروف افًوبؼغ واجلؿقد ظؾقفو، واحلرؾقي ذم افتعوضل 

واددرشي افعؼالكقي أزاحً افؼدشقي ظـ كصقص افقحل، وأهدرت ؿقؿي 

 افساث افػؼفل افًوبؼ.

 ـ اددرشي افظوهريي تشددت ذم آجتفودات افظـقي، وادًوئؾ ادختؾػ  3
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ؾقفو، وادتغرات حتك أوصؾتفو ذم رتٌي افؼطعقوت وافثقابً وادتػؼ ظؾقفو أو 

حجقي افؼطعقوت وافثقابً وجعؾتفو  ـودت، واددرشي افعؼالكقي أشؼطً

 ـوفظـقوت ـؾفو ؿوبؾي فؾـؼوش وافتغر وافتٌدل.

ـ اددرشي افظوهريي ظطؾً دور افعؼؾ حتك كزفً بف إػ أدكك  4

 مًتقيوتف، واددرشي افعؼالكقي صطحً ذم دور افعؼؾ حتك جعؾتف حوـاًم ظذ 

 افقحل ومفقؿـًو ظؾقف.

ء ظذ افظوهر، ووقؼً افتلويؾ إػ ـ اددرشي افظوهريي ؽؾً ذم افٌـو 5

أدكك احلدود، واددرشي افعؼالكقي أهؾً ذم افتلويؾ بال وقابط حتك 

 أهدرت دٓٓت إفػوظ إػ حد افتعطقؾ.

ـ اددرشي افظوهريي اختذت مقؿػ شؾٌقًو مـ ـثر مـ ادًتجدات  6

 ومـعتفو حتً مٌدأ شد افذرائع بصقرة مػرضي، واددرشي افعؼالكقي شقؽً

مو ُظؾؿ خموفػتف فؾؼيعي مـ افؼضويو ادعؾقمي مـ افديـ بوفيورة، وبدل مـ 

 إصالح افقاؿع بوفؼع، تـزفً إػ مرتٌي افتزير فؾقاؿع افزء.

وكمـد هـو أكـو ٓ كعـل بـؼد اددرشتغ افًوبؼتغ اهلدم ادطؾؼ هلام، وأهنام 

احدة مـفام تطرف شؾٌقتون بصقرة تومي، ـال، بؾ ؾقفام إجيوبقوت حتد ـؾ و

 إخرى.

وافؼضقي أن افـؼد يسـز ظذ ؾؽرة افغؾق ذم ـؾ ضرف، ؾحغ يغؾق 

آدموه افظوهري بوجلؿقد ظذ طوهر افـص مؾغقًو روحف ومؼوصده، يؼوبؾف ذم 

 آدموه أخر آدموه افعؼالين افذي يؼدم آشتـتوج ادصؾحل، ظذ حًوب 
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 ذات افـص وفق ـون طوهرًا حمؽاًم.

ؾ مـفٍ مدرشتف اخلوصي وروادهو، وادـتؿقن إفقفو، وفقس وفؽ

بوفيورة أن يؾتزم افشخص ادعغ وافعومل وافػؼقف مـفجف افذي ارتضوه 

بوضراد أبًدا، ؾنن ادجتفد وافػؼقف ؿد يعرض فف ذم مًلفي معقـي وطرف معغ 

 ؾقؼع ذم أحد ادـفجغ افؾذيـ خيوفػفام، ؾؼد يػتل افظوهري بؿؼته اددرشي

افقشطقي ذم مًلفي مو، وؿد يػتل ؾقفو وؾؼ ادـفٍ افعؼالين احلديٌ، وهؽذا 

مـ يتٌـك ادـفٍ افقشطل ؿد يعرض فف ذم مًلفي معقـي ؾقؼقل ؾقفو وؾؼ ادـفٍ 

افظوهري بجؿقد ظذ طوهر افـص رؽؿ ووقح افعؾي، أو وؾؼ آدموه 

مـ حقٌ افعؼالين احلديٌ، وهؽذا، وافعزة ذم احلؽؿ ظذ مـفٍ افشخص 

افطوبع افعوم وادـفٍ افؽع افذي يًر ظؾقف ظودة ذم اجتفوده وتظفر آثوره ذم 

 ؾتوويف ادختؾػي ذم خمتؾػ اجلقاكى.
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 املبحث الثالث

 املنهج الوسطي

 

بعد ذـر معومل مدرشتل افظوهريي وافعؼالكقي احلديثي، حيًـ أن كذـر 

حموشـ اددرشتغ، ويًعك بؿقوقظقي أهؿ معومل ادـفٍ ادعتدل افذي جيؿع 

إػ افتعرف ظذ مراد افشورع بودطوبؼي أو ادؼوربي، وهق افذي شور ظؾقف مجفقر 

ظؾامء إمي ذم ـؾ زمون ومؽون، وهق افذي يتًؼ مع مـطؼ افتؼيع وظدافتف 

 ومصؾحقتف.

 ؾؿـ هذه ادعومل وإشس افتل يؼقم ظؾقفو هذا ادـفٍ:

 لقرآن والسنة:ـ ادرجعوة العلوا ل 1

دو ـون افـظر ذم أمر تؼيعل يؼصد بف معرؾي مراد افشورع حتك يؼقم 

ادؽؾػ بومتثوفف، وؾؼ تؽؾقػ افشورع ـون ٓ بد مـ افرجقع إػ مصدر 

 افتؼيع وهق افقحل بشؼقف افؼرآن افؽريؿ، وافًـي افـٌقيي.

وإذا ـون افؼرآن متػؼًو ظؾقف مـ حقٌ افثٌقت فدى مجقع ادًؾؿغ وبؼل 

افـظر ذم مدفقفف وؾؼ افؼقاظد ادقوقظقي افتل تؽشػ مراد افشورع مـ 

اظتٌور ؿوكقن فًون افعرب واظتٌور مـفٍ افشورع ذم تؼيعف، ؾنن افًـي 

دراشي افـٌقيي وإن ـوكً حجي ذم اجلؿؾي إٓ أهنو مـ حقٌ اجلزء حتتوج إػ 

حتك يصح بـوء  مقوقظقي فؾتلـد مـ صحي ثٌقهتو إػ افـٌل 

إحؽوم ظؾقفو، وؿد اجتفد افعؾامء ذم افتحؼؼ مـ افثٌقت وؾؼ ؿقاظد 
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مقوقظقي ومـفجقي شؾؽقهو فتحري افثٌقت، وأمهفو افتحؼؼ مــ شؾًؾي 

افًـد مـ حقٌ افعدافي وافضٌط، واتصول افًـد وظدم افشذوذ أو افعؾي، إٓ 

ذا ؿد حيتوج إػ حتؼؼ آخر وهق افعرض ظذ افؼرآن ذم حول ادعوروي مع أن ه

مو هق مؼطقع بف مـ افؼرآن افؽريؿ، أو مـ ؿقاظده افؽؾقي أو حمؽامتف ـام 

ـوكً ظوئشي ريض اهلل ظـفو تػعؾ مع افروايوت افتل تتعورض ـام يٌدو هلو مع 

قؿػ ذم افروايي مؼررات افؼرآن افؽريؿ، وافقاجى ذم ـؾ حول افتلين ذم افت

 وافٌحٌ فؾتقؾقؼ إن أمؽـ.

وإذا ثًٌ حؽٌؿ بوفؼرآن افؽريؿ أو افًـي افـٌقيي ؾنكف ٓ معـك دعوروتف 

 بوجتفود أحد ـوئـو مـ ـون.

 ـ اعتبار قاىون لسان العرب. 2

مصدر إحؽوم افؼظقي هق افؼرآن افؽريؿ وافًـي افـٌقيي، ومهو بقوكوت 

زة ظـ ادراد اإلهلل، ذم وظوء مـ افؾغي ظذ كصقي مجؾً ؾقفام ادعوين ادع

ِمنُي : }افؾًون افعريب، ؿول 
َ
وُح اْْل لََعَ قَلْبَِك  193هََزَل بِىِ الرُّ

 – 193{ ]افشعراء:195بِلَِساٍن َعَرِبٍّ ُمبنٍِي  194ِِلَُموَن ِمَن الُْموِْذرِيَن 

 افًومع، إػ افؼوئؾ مـ ادعوين حتؿؾ رمقًزا، إٓ افؾغي وفقًً ،[195

ددخؾ افرئقز دعرؾي إحؽوم افتل ا هق افعرب فًون ؿوكقن ومعرؾي

اصتؿؾً ظؾقفو افـصقص افؼظقي، واجلفؾ ادحض بؼوكقن افؾغي افعربقي 

يؿثؾ ظوماًل خطًرا ذم ؾفؿ افـصقص افؼظقي، وبوفتويل ذم اشتـٌوط إحؽوم 

 افتل تضٌط أؾعول اإلكًون.
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 أهؾ ظذ رضوريي – افعربقي افؾغي يأ –ومعرؾتفو "ؿول ابـ خؾدون: 

يعي إذ مخخذ إحؽوم افؼظقي ـؾفو مـ افؽتوب وافًـي، وهل بؾغي افؼ

 افعرب، وكؼؾتفو مـ افصحوبي وافتوبعغ ظرب، وذح مشؽالهتو مـ فغوهتؿ، 

 .(1)"ؾال بد مـ معرؾي افعؾقم ادتعؾؼي هبذا افؾًون دـ أراد ظؾؿ افؼيعي

مدخاًل أشوشقًو فػفؿ أحؽوم افؼيعي إٓ أن هذا  ورؽؿ أمهقي معرؾي افؾغي

افضوبط ٓ يؽػل دعرؾي مراد افشورع ذم بعض افـصقص، ؾتورة يؽقن ادراد 

طوهًرا مـ طوهر افؾػظ، وتورة يؽقن مػفقًمو مـ معـك يشتؿؾ ظؾقف افؾػظ، 

وتورة يتضح ادعـك بوٓشتـود إػ حمددات أخرى ــص آخر ذم كػس 

 صد افشورع ومعرؾي حؽؿي افتؼيع، أو ؽر ذفؽ.ادقوقع، أو مـ مؼ

 

 ـ مراعاة منهج الشارع يف الترشيع والبوان: 3

إن اهلدف مـ دراشي افـص افؼظل هق افقصقل إػ معرؾي احلؽؿ افذي 

يؿثؾ ادراد اإلهلل مـ افـص، وافتعومؾ مع كصقص افؼع فقس ـوفتعومؾ 

هق افتؽؾقػ  مع كصقص أخرى، ٕن ؽويي كصقص افتؼيع اإلشالمل

بؿـفٍ آشتخالف ذم إرض ؾال بد مـ مراظوة هذا إمر وظدم اجلؿقد مع 

ادـفٍ "اجلوكى افؾغقي ؾحًى، يؼقل افدـتقر حمؿد ؾتحل افدريـل: 

افعؾؿل ذم بحٌ أي مودة جيى أن يؽقن مشتًؼو مـ ضٌقعي ادودة اددروشي، 

                                                           
توريخ افعرب وافزبر، حتؼقؼ: ظٌد افرمحـ بـ حمؿد بـ حمؿد، ابـ خؾدون، ديقان ادٌتدأ واخلز ذم  (1)

 (.753م، )ص1988 -هـ 1418: 2بروت، ط -خؾقؾ صحودة، دار افػؽر
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وط إحؽوم مـف، كًصو وٓ جرم أن ادودة اددروشي هـو هل )افتؼيع( ٓشتـٌ

وروًحو ومؼصًدا، بوظتٌور أن أحؽوم افتؼيع فقًً كصقًصو فغقيي تػفؿ ظذ 

أشوس مـ ؿقاظد افـحق وأشوفقى افٌقون ؾحًى، بؾ هل ؿٌؾ ـؾ رء متثؾ  

 .(1)"إرادة ادؼع مـ افتؼيع ومو تًتفدف مـ ؽويي

وهلذا يرى أن مـطؼ افؾغي جيى أن يؽقػ ظذ أشوس مو حيدده آجتفود 

بوفرأي ادتحري فتؾؽ اإلرادة، ممـًدا أن افقؿقف ظـد حرؾقي افـصقص 

مـفٍ ٓ يتػؼ مع ضٌقعي افتؼيع ذاتف، ويدفؾ ظذ ذفؽ بؿـوهٍ إصقفقغ 

ٌودرة مـ ذم آجتفود بوفرأي حقٌ مل يؼػقا ظـد ادعوين افؾغقيي إوػ ادت

افـص، بؾ يٌذفقن ضوؿوهتؿ افػؽريي ذم اشتٌطون معـك افـص فقتٌقـقا افروح 

افتل هتقؿـ ظؾقف ؾقًتـٌطقا معـك ذفؽ ادعـك افذي مـ أجؾف ذع افـص، 

ويزيد إمر إيضوًحو: بلن ادجتفد بوفرأي ٓ يؼػ بف اجتفوده ظـد حدود 

بؾ يًر ظذ مـفٍ حيؽؿ مـطؼ افؾغي، أو مو تػقده أفػوطفو مـ معون طوهرة، 

افصؾي بغ افـص، وادؾؽي افػؽريي ادؼتدرة افتل تدبر إمر ذم افـص، ظذ 

أشوس مـ ؿقاظد حتدد معومل آجتفود بوفرأي حتك ٓ يؼع ادجتفد ذم اخلطل 

 .  (2)ذم افػؽر، أو يتلثر بوهلقى وافغرض

  مًعو، وذفؽ أن اخلطوب افؼظل فف بعدان أشوشقون ٓ بد مـ مراظوهتام

                                                           
د. حمؿد ؾتحل افدريـل ادـوهـٍ إصقفقي فالجتفـود بوفرأي ظـد إصقفقغ، ممشًي افرشوفي،  (1)

 (.48م. )ص1997هـ،  1418: 3ط

 (.51، 49)ص  كػًف (2)
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ٌُعد إول: ـقكف خطوًبو فغقًيو، جوء ظذ  وٓ جيقز إؽػول أحدمهو أو ـؾقفام، اف

وؾؼ ؿوكقن فًون افعرب، وأشوفقٌفؿ ذم ـالمفؿ وبقوهنؿ ظـ ادعوين افتل 

 يؼصدون إيصوهلو إػ ادخوضٌغ.

ًدا إلرادة ادؼع ومؼصده. ًّ ٌُعد افثوين: ـقكف خطوًبو جم  واف

افذي يـٌغل ظذ ادجتفد حتريف هق تٌغ إرادة افشورع وظؾقف ؾنن ادؼصقد 

شقاء طفرت بوفؼوفى افؾػظل افـيص افؾغقي افظوهري، أم بودػفقم بؿًوكدة 

مـ أجؾ حتديد  -افؼرائـ وافعقامؾ افتل تؽشػ ظـ ادراد، ؾال يؽػل 

آؿتصور ظذ صقغتف افؾغقيي حتك يراظل اجلوكى  -ادؼصقد مـ اخلطوب

 لـد مـ إصوبي إرادة ادؼع بحًى طـف.أخر، وهق افت

 

 ـ ادوازىة بني الظاهر وادعنى: 4

آظتدال ذم اظتٌور افظوهر وادعـك، واجلؿع بقـفام مـ دون إؾراط وٓ 

تػريط بام يمول إػ ؾفؿ مراد افشورع، هق ادـفٍ افًؾقؿ افؼوئؿ ظذ افؼًط، 

ك، وٓ افتعؿؼ ذم ادعـك ؾال جيقز افتؼصر ذم ؾفؿ افظوهر إػ حد إفغوء ادعـ

ؾنن افقاجى "إػ حد إفغوء افظوهر ـؾقي أو خموفػتف، يؼقل اإلموم ابـ افؼقؿ: 

ؾقام ظّؾؼ ظؾقف افشورع إحؽوم مـ إفػوظ وادعوين أن ٓ يتجووز بلفػوطفو 

 .(1)"ومعوكقفو، وٓ يؼك هبو، ويعطك افؾػظ حؼف، وادعـك حؼف

 وكي ظـ ادعـك، وادعـك هق ادؼصقد وافؾػظ هق افقشقؾي ادوديي فإلب

                                                           
 (.1/172ابـ افؼقؿ، إظالم ادقؿعغ ) (1)
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إشود، ومـ اخلطل ادٌوفغي ذم آصتغول بوفؾػظ واحلرؾقي ذم اظتٌوره إػ حد 

إفغوء وإمهول ادعوين ادؼصقدة مـف، وؿد أرصد اإلموم افشوضٌل إػ أن يؽقن 

آظتـوء بودعوين ادٌثقثي ذم اخلطوب هق ادؼصقد إظظؿ: بـوء ظذ أن افعرب 

ام ـوكً ظـويتفو بودعوين، وإكام أصؾحً إفػوظ مـ أجؾفو، وهذا إصؾ إك

معؾقم ظـد أهؾ افعربقي، ؾوفؾػظ إكام هق وشقؾي إػ حتصقؾ ادعـك ادراد، 

 .(1)وادعـك هق ادؼصقد ... ؾوفالزم آظتـوء بػفؿ معوين اخلطوب ابتداًء ..

افؾػـظ وادعـك بوفؼدر وافعـويي بؿعرؾي مراد افشورع مـ خطوبف بوظتٌور 

افذي يؽشػ ظـ ادراد هق افضوبط افعوصؿ مـ افقؿقع ذم اخلؾؾ ذم 

آشتـٌوط، ؾنن ظدم مراظوة هذا إمر جيعؾ ادًتـٌط خيرج ادعوين ادرادة مـ 

 إفػوظ مـفو، ويدخؾ ؾقفو مو فقس مـفو، ؾقحرم وحيؾؾ بغر هدى مـ اهلل.

ظرف مراد ادتؽؾؿ بدفقؾ مـ إدفي ؾؿـ ": -رمحف اهلل -ؿول ابـ افؼقؿ 

وجى اتٌوع مراده، وإفػوظ مل تؼصد فذواهتو، وإكام هل أدفي يًتدل هبو ظذ 

مراد ادتؽؾؿ، ؾنذا طفر مراده وووح بلي ضريؼ ـون ظؿؾ بؿؼتضوه، شقاء 

ـون بنصورة، أو ـتوبي، أو بنيامءة أو دٓفي ظؼؾقي، أو ؿريـي حوفقي، أو ظودة فف 

ؾ هبو، أو مـ مؼته ـامفف وـامل أشامئف وصػوتف، وأكف يؿتـع مـف مطردة ٓ خي

إرادة مو هق معؾقم افػًود، وترك إرادة مو هق متقؼـ مصؾحتف، وأكف يًتدل 

ظذ إرادتف فؾـظر بنرادة كظره ومثؾف وصٌفف، وظذ ـراهي افقء بؽراهي مثؾف 

 يريد هذا  وكظره ومشٌفف، ؾقؼطع افعورف بف وبحؽؿتف وأوصوؾف ظذ أكف

                                                           
 (.2/138افشوضٌل، ادقاؾؼوت ) (1)
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 ويؽره هذا، وحيى هذا ويٌغض هذا.

وأكً دمد مـ فف اظتـوء صديد بؿذهى رجؾ وأؿقافف ـقػ يػفؿ مراده 

مـ تكؾف ومذاهٌف؟ وخيز ظـف بلكف يػتل بؽذا ويؼقفف، وأكف ٓ يؼقل بؽذا 

وٓ يذهى إفقف، دو ٓ يقجد ذم ـالمف سحًيو، ومجقع أتٌوع إئؿي مع أئؿتفؿ 

 .(1)" هبذه ادثوبي

 ـ فقه النصوص عذ ضوء ادقاصد: 5

فؼد أـد افعؾامء أن ؾؼف مؼوصد افٌقون وافتؼيع حيؼؼ فؾؿًتـٌط اؿتداًرا 

ظذ وٌط حرـي ادعـك ذم افـص، ؾضاًل ظـ أكف حيؼؼ شٌؾ آؿتـوع افػؽري 

وافقجداين بام اكتفك إفقف آشتـٌوط مـ افـص، وهذا آؿتـوع ٓ يؼؾ أمهقي 

 رير ادعوين افتل تـطقي ظؾقفو افـصقص.ظـ ؾريضي حت

فؼد أخذ إصقفققن بودؼوصد افؼظقي "يؼقل افدـتقر حمؿد حٌؾص: 

وشقؾي مـ وشوئؾ حتديد ادعـك، ؾؼد جعؾقهو إضوًرا ظوًمو أو مًوًؿو حؽؿًقو، 

يعقـفؿ ظذ اشتـٌوط احلؽؿ افًديد، ومل يؽـ ممؽـًو ظـدهؿ ؾفؿ افـصقص 

معوكقفو حتديًدا دؿقًؼو دون أخذ هذه ادؼوصد ذم ؾفاًم صحقًحو، أو حتديد 

آظتٌور، ٕن دٓفي إفػوظ وافعٌورات ظذ ادعوين ؿد حتتؿؾ ظدة وجقه، 

 .(2)"وافذي يرجح واحًدا مـ هذه افقجقه هق افقؿقف ظذ مؼصد افشورع

                                                           
 (.1/167ابـ افؼقؿ، إظالم ادقؿعغ ) (1)

(، كؼال ظـ: د. كجؿ افديـ ؿودر 25حمؿد يقشػ حٌؾص، افٌحٌ افدٓيل ظـد إصقفقغ، )ص (2)

ي اإلشالمقي بقزارة إدارة افثؼوؾ –ـريؿ زكؽل، ادرتؽزات افٌقوكقي ذم ؾفؿ افـصقص افؼظقي:
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وهذا يعـل أن كػن افـص وكشحـ دٓٓتف بام ُظفد فصوحى افؼيعي 

ع وظودات ذم افٌقون، وأن كـزل ظـد افعؾؾ وادصوفح مـ مؼوصد ذم افتؼي

افتل أراد افشورع ترتقٌفو ظذ إحؽوم وذفؽ ظز تقجقف افـظر إػ صػوت 

افشورع، وحدود مو أكزل مـ افتؼيعوت، وبـوء افعالؿوت افٌقوكقي افتؽومؾقي 

بغ افـصقص ظذ أشوس أهنو وحدة بقوكقي واحدة دمؿعفو إرادة افشورع 

 . (1)فتل تلبك افتـوؿض وافتعورض وآختالفافقاحد ا

 وكؽتي ادًلفي أن اخلطوب افؼظل فف مؼومون:

: مؼصد اخلطوب، وهق ادعـك افدٓيل ادؼصقد مـ افـص، ادقام األول

ويدرك ظذ أشوس ؿوكقن افؾغي، ومعفقد أشؾقب افشورع ذم بقون مراده، وؿد 

 ذـركو تػصقؾ هذا ادؼوم شوبًؼو.

: مؼصد احلؽؿ ادـٌثؼ ظـ مدفقل اخلطوب، وهق مو يعز ظـف الثاينادقام 

بؿؼوصد افؼيعي، وادعوين وافغويوت افتل يًتفدؾفو افـص مـ ذع احلؽؿ، 

وافـظر ذم افـصقص، ٓ بد أن يؽقن وؾؼ هذا افستقى ادـطؼل، أوًٓ افـظر 

 .ذم مؼصد اخلطوب، ثؿ افٌحٌ ظـ مؼصد احلؽؿ افـوتٍ ظـ معـك اخلطوب

وفذا ؾؽؾ حؽؿ ذظل يتضؿـ مؼصًدا جزئًقو، ـام يعز ظـ جزء مـ 

مؼصد ـع، وهلذا ٓ مـوص مـ اظتٌور احلؽؿ بؿؼصده اجلزئل، وادؼصد 

                                                                                                                                                                     
هـ 1431حمرم  –( 25وؿـ إصدارات رواؾد افعدد ) –افؽقيً  –إوؿوف وافشمون اإلشالمقي 

 (.116م. )ص 2111يـوير  -

 (.117 – 116د. كجؿ افديـ ؿودر ـريؿ زكؽل، ادرتؽزات افٌقوكقي )ص (1)
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افؽع ادـٌثؼ مـ تعوود جمؿقظي مـ إحؽوم افتل تؽّقن مـفو مؼصد ظوم 

 ـع. 

إن افؼيعي اإلشالمقي مـظقمي متؽومؾي صودرة مـ مصدر واحد، ٓ 

سدهو اوطراب وٓ اختالف، وهل ذظي اهلل فؾؿؽؾػغ فتؽقن هلؿ مـوًرا يع

دهتدى بف ذم مًرة احلقوة اإلكًوكقي، مـفو ؿقاظد ـؾقي وأصقل ظومي ووبطي 

إمو سحيي ذم كصقص خوصي متثؾ مؼوصد ظومي، أو مـ اشتؼراء اجلزئقوت 

ـك مـ مقاضـ خمتؾػي، وأبقاب متعددة يـتظؿ مـفو ؿوظدة ـؾقي، أو مع

 مؼوصدي ؽوئل مشتؿؾ ظذ حؽؿي تستى ظؾقفو مصؾحي فؾؿؽؾػغ.

وآجتفود بوفرأي ذم اشتـٌوط إحؽوم مـ افـصقص يـٌغل أن يؽقن 

متؽًئو ظذ مراظوة افـصقص اجلزئقي وافؼقاظد افؽؾقي، واظتٌورمهو مًعو: ٕن 

وحدة ادـطؼ افتؼيعل اإلشالمل ـؾف، وارتػوظف ذم  هذا هق مو يؼتضقف

مػوهقؿف ظـ افتـوؿض، وهق آيي بقـي ظذ شامويي هذا افتؼيع إذ ٓ مراء أن 

افتؼيع اإلشالمل ـٌؾ متًؼ ذم أصقفف وؾروظف، ٓ دمد ؾقف ختوفًػو أو تـوؿًضو، 

كيح وذفؽ مـ آيوت إظجوزه افـوهضي بوفدٓفي ظذ أكف مـ ظـد اهلل تعوػ ف

ِ لَوََجُدوا فِيىِ اْختََِلفًا َلثًِياؿقفف شٌحوكف: } { َولَْو ََكَن ِمْن ِعوِْد َغْيِ اَّللَّ

[، وـام أكف ٓ يؿؽـ أن يؽقن هـوك تـوؿًضو واختالًؾو بغ 82]افـًوء:

إحؽوم بعضفو مع بعض وبغ اجلزئقوت ؾقام بقـفو، ـذفؽ ٓ يؿؽـ أن 

 .(1)افؽؾقوت، وإصقل وافػروعيؽقن هـوك ختوفػ بغ اجلزئقوت و

                                                           
 (.39، 1/38)د. حمؿد ؾتحل افدريـل، بحقث مؼوركي ذم افػؼف اإلشالمل وأصقفف،  (1)
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 ـ فقه احلكم من جمموع النصوص ادتعلقة يف ادوضوع: 6

يؼقم افتؼيع اإلشالمل ظذ ادرجعقي افعؾقو ادتؿثؾي ذم افؼرآن وافًـي، 

وافتل مصدرهو افشورع احلؽقؿ، وبوفتويل ؾوفـصقص افتل تضؿـفو افؽتوب 

متؽومؾي متـوؽؿي مع بعضفو وافًـي مصدرهو واحد، وهذا يؼتيض أن تؽقن 

متـوشؼي، ومـتظؿي ذم شؾؽ واحد ؾال تـوؿض وٓ اوطراب، وٓ تؼوبؾ 

وٓختالف بؾ تؽومؾ وائتالف، ومـ هـو يتعغ ظذ ادجتفد ادتخصص ذم 

افـظر ذم افـصقص افؼظقي ٓشتـٌوط مو تشتؿؾ ظؾقف مـ إحؽوم افتقجقفقي 

ر تؽومؾ افـصقص، ووحدة ؽويتفو وافتعوفقؿ افؼظقي أن يلخذ بعغ آظتٌو

وهدؾفو، ورضورة تتٌع إحؽوم مـ خمتؾػ ادقاوع ظذ أشوس افتـًقؼ 

بقـفو وؾؼ مـظقمي متؽومؾي، ؾال يؼتك ظذ افـظر اجلزئل، وافٌس فؾـصقص 

بعضفو ظـ بعض، وإجيود افتـوؿض وآختالف ؾقام بقـفو، ؾنن احلؽؿ 

بؾ حيتوج إػ اظتٌور ؽره مـ  افؼظل ؿد ٓ يتقن معرؾتف مـ كص واحد

افـصقص، مـ إبقاب ذات افصؾي بودقوقع، وأن يربط بغ إحؽوم ؾقام 

 بقـفو فقصؾ إػ ادراد افؼظل ظذ أشس مـفجقي ؿقيؿي.

ومـ تلمؾ أفػوظ افصحوبي، ومجع إحوديٌ بعضفو "يؼقل ابـ افؼقؿ: 

فف صٌح  إػ بعض، واظتز بعضفو بٌعض، وؾفؿ فغي افصحوبي، أشػر

 افصقاب، واكؼشعً ظـف طؾؿي آختالف وآوطراب، واهلل اهلودي فًٌقؾ 

 . (1)"افرصود وادقؾؼ فطريؼ افًداد

                                                           
 .(2/115)، هـدي خر افعٌود، ممشًي افرشوفيابـ ؿقؿ اجلقزيي، زاد ادعود ذم  (1)
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أيوت افتل ذـروا، وإحوديٌ ادٌقـي هلو مضؿقم "ويؼقل ابـ حزم: 

ـؾ ذفؽ بعضف إػ بعض، ؽر مػصقل مـف رء ظـ آخر، بؾ هق ـؾف ـخيي 

 جيقز ٕحد أن يلخذ بٌعض افـص افقارد دون واحدة، أو ـؾؿي واحدة، وٓ

 بعض، وهذه افـصقص وإن ؾرؿً ذم افتالوة، ؾوفتالوة ؽر احلؽؿ، ومل تػرق 

 . (1)"ذم احلؽؿ ؿط..

واحلديٌ وافؼرآن ـؾف ـوفؾػظي افقاحدة، ؾال حيؽؿ بخيي دون "ويؼقل: 

أخرى، وٓ بحديٌ دون آخر بؾ بضؿ ـؾ ذفؽ بعضف إػ بعض إذ فقس 

ؽ أوػ بوٓتٌوع مـ بعض ومـ ؾعؾ ؽر هذا ؾؼد حتؽؿ بال بعض ذف

 .(2)"دفقؾ

وفذا ـون مـ افالزم فػفؿ افـصقص ؾفاًم شؾقاًم يثؿر اشتـٌوًضو صحقًحو 

فألحؽوم افؼظقي مجع افـصقص مـ افؼرآن وافًـي ذم ادقوقع افقاحد، 

، وذفؽ واظتٌور افؼرآن بوفًـي، ؾنكف مـ ادؼرر أن افًـي تػن افؼرآن وتٌقـف

 بٌقون جمؿؾف، وتػًر مٌفؿف، وختصقص ظؿقمف، وتؼققد إضالؿف.

وجيى افربط بغ إحؽوم وظدم رضب بعضفو بٌعض، ورد ادتشوبف 

مـفو إػ ادحؽؿ، ومحؾ افعوم مـفو ظذ اخلوص، وادطؾؼ ظذ ادؼقد، واظتٌور 

 افـوشخ وادـًقخ.

 وؿد برع إصقفققن ذم بقون هذا اجلوكى وافتلـقد ظؾقف ذم بحقث مٌثقثي 

                                                           
 .(3/119)ظع بـ أمحد بـ حزم، اإلحؽوم ذم أصقل إحؽوم،  (1)

 (.3/118كػًف ) (2)
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ذم ـتى إصقل، مـ مثؾ مقوقع افـًخ، وـقػقي افتعومؾ مع افـصقص 

افتل طوهرهو افتعورض، ومـفٍ إزافي افتعورض افظوهري بوجلؿع أو 

 افسجقح، وـذفؽ مقوقع افتلويؾ، وافتػًر، ومراظوة افًقوق.

ل فٌعض افـصقص واجتزاء إحؽوم مـفو، وافغػؾي أو إن افـظر اجلزئ

افتغوؾؾ ظـ افـظر افتؽومع فؾـصقص، وربطفو وافتـًقؼ بقـفو ظذ وجف 

يتضح بف مراد افشورع يعد مـ أخطر اإلصوبوت افتل ظوكً مـفو إمي ؿدياًم 

 بعض ذم افػؽريي وافتشقهوت آكحراؾوت، ؾلـثر – زافً وٓ –

 افغؾق أشٌوب مـ وهق إمر، هذا مـ كوصئي توآدموهو آجتفودات

 ويؼقؿ بجزئقي، ضرف ـؾ يتؿًؽ حغ وافتؼذم افتػرق إػ وشٌقؾ واجلػوء،

ره وؿوظدتف ظؾقفو، ويرؾع فقاء افـكة وافتٌعقي ظذ أشوشفو، ؾقؼوبؾف ذم ؾؽ

افطرف أخر مـ يلخذ بوجلزئقي إخرى، ؾقحدث افغؾق مـ افطرؾغ 

احلؼقؼي، ومـ هـو ـون افـظر إػ إدفي بعقـغ، وافربط بغ وتغقى ظـدهو 

حؽوم بوظتٌور أهنو متثؾ مراًدا ذظًقو حيؼؼ مؼصًدا متًًؼو مع افـصقص وإ

صػوت افشورع احلؽقؿ، هق افطريؼ افقشط، وافطريؼ افعدل افذي حيػظ 

كصقص افؼع ـؾفو وٓ دهؿؾفو، وإكام يقطػفو، ـؾ كص وحؽؿ ذم مؽوكف 

 .(1)بف ظذ أشوس تؽومع مـٌثؼ مـ وحدة ادصدر افتؼيعل افالئؼ

 

 

                                                           
 (.241د. ظٌد افرؿقى افشومل، احلؽؿ افؼظل بغ افـظريي وافتطٌقؼ )ص (1)
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 ـ اعتبار الرتاث الفقهي من دون هدم أو تقديس: 7

افساث افػؼفل ثروة حضوريي أكتجفو افعؼؾ افػؼفل ادًتـر بوفقحل 

ظوجلً خمتؾػ ؿضويو احلقوة ووؾرت كظاًم وأحؽومًو، فؾـوس ذم شوئر صموهنؿ، 

دختؾػ افعصقر وإموــ، إٓ أهنو مـ حقٌ اجلزء ٓ وؾقفو ـػوءة وحققيي 

يـٌغل افقؿقف ظـدهو وإكام مراجعتفو بعد اختٌورهو فتؿققز افصوفح مـفو مـ 

ؽره، ؾؾقس مـ افعدل هدم افساث فقجقد بعض إخطوء أو ظدم صالحقي 

بعض أراء فزمــو ٓختالف مـوط إحؽوم، وفقس أيضو مـ ادقوقظقي 

راء مل يعد هلو مـ افتحؼؼ ذم افقاؿع، وحتؼقؼ ادصؾحي إٓ جمرد اجلؿقد ظذ آ

 افرصد افتورخيل وافتقثقؼ.

وافعدل يؽقن ذم افؼراءة افـؼديي ادقوقظقي افتل تًتـر بتؾؽ أراء 

وتٌـل ظؾقفو، وتلخذ بصوحلفو، وتًتٌعد مو فقس صوحلًو، ودمتفد ذم مو حيؾ 

 حمؾف.

 

 ىتائج هذه اددرسة:

وشـ افتؼيع اإلشالمل ومعؼقفقتف، ومصؾحقتف وإظطوء ـ إطفور حم 1

صقرة رائعي تؾقؼ بف، وبحؽؿي مـ ذظف، وهذا يدظق إػ آظساف بػضؾف، 

 وأمهقتف، ورضورة اظتٌوره ذم افتؼيع وافتؼـغ.

ـ افتلـقد ظذ صالحقي افؼيعي اإلشالمقي، وؿدرهتو ظذ افقؾوء  2

  اختؾػ افزمون، وتغر ادؽون.بؿتطؾٌوت احلقوة ذم شوئر ادجوٓت مفام
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ـ هذه اددرشي حػظً فؾؼع كصقصف اجلزئقي ومؼوصده افؽؾقي،  3

 وحػظً افقشقؾي وادؼصد، واظتزت احلؽؿ، وأشوفقى حتؼقؼ مؼصقده.

ـ هذه اددرشي واؿعقي ذم افتعومؾ مع افساث ؾال إؾراط ذم تؼديس  4

 صلهنو. أراء آجتفوديي، وٓ تػريط ذم هدمفو واحلط مـ

ـ هذه اددرشي معتدفي ذم افتعومؾ مع كصقص افقحل، ؾؿـعً  5

آجتفود ذم دائرة ادحؽامت افقاوحي، وؾًحً ادجول أموم افظـقوت ومـح 

افعؼؾ مًوحي افتػفؿ وافتدبر وآشتؽشوف وآشتجالء دراد افشورع، 

جول وافتعرف ظذ مؼوصده، ؾؾؿ تنح افعؼؾ ذم ادحظقر، ومل حتظره ذم اد

 ادػتقح.

ـ هذه اددرشي هل افتل يؿؽـ آظتامد ظذ مـفجفو ذم تػعقؾ تطٌقؼ  6

افؼيعي اإلشالمقي ظذ ادًتقى افعوم وافرشؿل ـقهنو حتؿؾ ممهالت حًـ 

 افتصقر، وإمؽوكقي افتطٌقؼ.
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 اخلامتة

 

 :ؾقام يع أن أشجؾ أهؿ افـتوئٍ دهذا افٌحٌ أو هنوييذم 

ـ إن افػؼف اإلشالمل ثؿرة جفقد خمتؾػ ادذاهى واددارس افػؼفقي،  1

 وفؽؾ دور ذم تشؽقؾ هذا افٌـوء افؼوكقين.

ـ آختالف ادـفجل فؾػؼف اإلشالمل كتقجي ضٌقعقي فطٌقعي افـصقص  2

 وضٌقعي أشوفقى وأدوات افـظر، وممثرات افقاؿع ومـفٍ افتػؼف.

قي ذم اجلؿؾي إػ ثالثي مـوهٍ: افظوهري، ـ ترجع ادـوهٍ افػؼف 3

وافتزيري افغويل ذم افٌـوء ظذ ادعـك، وتؼديؿ افعؼؾ ظذ افـؼؾ، وادعتدل ذم 

 اجلؿع بغ ادٌـك وادعـك، وافـص وادؼصد.

 ـ افـؼد ادتعدد بغ ادـوهٍ افػؼفقي أثور افتصحقح وادراجعي وافتؼقيؿ. 4

واشتخراج إحؽوم وتـزيؾفو ظذ  ـ ادقوقظقي ذم تـوول افـصقص، 5

افقاؿع هل افتل تثؿر ادـفٍ افقشط افذي يظفر افقجف احلًـ فؾػؼف 

 اإلشالمل، وتمـد صالحقي افتؼيع اإلشالمل.

ـ افغؾق ذم افظوهر أو افٌوضـ، وظدم افتقؾقؼ ؾقام بقـفام يمدي بوفيورة  6

 ف.إػ افؼصقر ذم ؾفؿ مراد افشورع، وتعطقؾ افتؼيع أو تشقده

ـ افػجقة بغ افؼيعي واحلقوة دؾعً افػؼفوء وادػؽريـ إػ تلشقس  7

مـوهٍ آشتعودة وافعقدة إػ افػؼف اإلشالمل، اتػؼً ذم اهلدف، واختؾػً 

 ذم افطريؼي، وبوفتويل ٓ يـٌغل آهتوم بًقء افؼصد ٕي ضرف ٕن افؽؾ يريد 
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 ظذ مو يٌدو ويظفر حتؼقؼ مراد افشورع.

 :التوصوات

ـ تطقير مـوهٍ افتػؼف بام يؽقن مـوشًٌو فؾقؾوء بوحتقوجوت ادجتؿع ذم  1

 مقاجفي افـقازل ومعرؾي أحؽومفو ظذ وقء مؼوصد افشورع.

ـ ادزيد مـ افدراشي فٌقون ادـوهٍ افػؼفقي ادعوسة، وتؼققؿفو، وبقون  2

 آثورهو ظذ افتؼيع اإلشالمل ذم افـفقض أو اجلؿقد.

وهٍ افػؼف اإلشالمل ؿدياًم وحديثًو وؿـ ادؼررات ـ إؿرار مودة مـ 3

 اجلومعقي فقتعرف افطالب ظذ هذه ادـوهٍ، وآشتػودة مـ إجيوبقوهتو.

 

 وآخر دعواىا أن احلمد هلل رب العادني.
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 ادصادر وادراجع

 

م(، ديقان 1988 -هـ 1418ظٌد افرمحـ بـ حمؿد )، ابـ خؾدون (1

توريخ افعرب وافزبر ومـ ظوسهـؿ مـ ذوي افشلن ادٌتدأ واخلز ذم 

 بروت. -: دار افػؽر2إـز، حتؼقؼ: خؾقؾ صحودة، ط

م(، إظالم 1991 -هـ 1411ابـ ؿقؿ اجلقزيي، حمؿد بـ أيب بؽر ) (2

: دار 1ادقؿعغ ظـ رب افعودغ، حتؼقؼ: حمؿد ظٌد افًالم إبراهقؿ، ط

 بروت. –افؽتى افعؾؿقي 

: 27، طزاد ادعود ذم هـدي خر افعٌود م(1994-هـ 1415ـ ) (3

 افؽقيً. -مؽتٌي ادـور اإلشالمقي -ممشًي افرشوفي، بروت 

هـ(، صحقح افٌخوري، حتؼقؼ: 1422افٌخوري، حمؿد بـ إشامظقؾ ) (4

 : دار ضقق افـجوة.1حمؿد زهـر بـ كوس افـوس، ط

هـ(، مـفـٍ افًقوق ذم ؾفـؿ افـص، 1427بق درع، ظٌد افرمحـ )حمرم  (5

 (.111ؿطر، افعدد: ) –شؾًؾي ـتوب إمي 

هـ(، ذم آجتفـود افتـزيع، 1424جحقش، بشر بـ مقفقد )ادحرم  (6

 (.93ؿطر، افعدد ) –شؾًؾي ـتوب إمي 

هـ(، وقابط ذم ؾفـؿ افـص، 1426حومدي، ظٌد افؽريؿ )رجى  (7

 (.118ؿطر، افعدد ) –شؾًؾي ـتوب إمي 

م(، افٌحٌ افدٓيل ظـد إصقفقغ، 1991حٌؾص، حمؿد يقشػ ) (8

 افؼوهرة. –: مؽتٌي ظومل افؽتى 1ط

م(، بحقث مؼوركي ذم افػؼف 1994 -هـ  1414افدريـل، حمؿد ؾتحل ) (9

 بروت.  –: ممشًي افرشوفي 1اإلشالمل وأصقفف، ط
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م(، ادـوهـٍ إصقفقي فالجتفـود بوفرأي ظـد 1997هـ،  1418ـ ) (11

 :  ممشًي افرشوفي.3غ، طإصقفق

م(، 2111يـوير  -هـ 1431زكؽل، كجؿ افديـ ؿودر ـريؿ )حمرم  (11

، إدارة افثؼوؾي اإلشالمقي ادرتؽزات افٌقوكقي ذم ؾفؿ افـصقص افؼظقي

وؿـ إصدارات  –افؽقيً  –بقزارة إوؿوف وافشمون اإلشالمقي 

 (.25رواؾد افعدد )

ومؾ مع افـص افؼظل، شوكق، ؿطى مصطػك، ذم وقابط مـفجقي فؾتع (12

 وؿـ جمؿقظي بحقث.

: 17، طهـ(، ذم طالل افؼرآن، 1412) شقد ؿطى إبراهـقؿافشوريب،  (13

 افؼوهرة. –دار افؼوق 

افشوضٌل، إبراهقؿ بـ مقشك، ادقاؾؼوت ذم أصقل افؼيعي، ، حتؼقؼ  (14

 : دار ابـ ظػون.1مشفـقر بـ حًـ آل شؾامن، ط

م(، احلؽؿ افؼظل 2116 -هـ 1437افشومل، ظٌد افرؿقى صوفح ) (15

 : مرـز كامء فؾٌحقث وافدراشوت، افريوض.1بغ افـظريي وافتطٌقؼ، ط

افشومل، ظٌد افرؿقى صوفح، خقاضر ومؼوٓت ذم افػؼف وافدظقة  (16

 (.1/2وافتؼيع )

اددخؾ ذم افتعريػ م(، 1985 -هـ 1415) حمؿد مصطػك، صؾٌل (17

 بروت. –بوفػؼف اإلشالمل، دار افـفـضي افعربقي 

م(، إرصود افػحقل إيل 1999 -هـ 1419افشقـوين، حمؿد بـ ظع ) (18

: 1حتؼقؼ احلؼ مـ ظؾؿ إصقل، حتؼقؼ: افشقخ أمحد ظزو ظـويي، ط

 دار افؽتوب افعريب.

 ، ادحؼؼ: افشقخ اإلحؽوم ذم أصقل إحؽومافظوهري، ظع بـ أمحد،  (19
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 أمحد حمؿد صوـر، دار أؾوق اجلديدة، بروت.

بـ محقد، أثر ؾؼف ادؼوصد ظذ حرـي آجتفود افعزي، ظٌد اهلل  (21

 وافتؼـغ، مقؿع تودرات.

م(، افـص اإلشالمل بغ افتورخيقي وآجتفـود 2117ظامرة، حمؿد ) (21

 افؼوهـرة. –واجلؿقد، هنـضي مك فؾطٌوظي وافـؼ 

دراشي ذم ؾؼف مؼوصد افؼيعي بغ م(، 2118) يقشػ، افؼروووي (22

 مك.  –: دار افؼوق 3ادؼوصد افؽؾقي وافـصقص اجلزئقي، ط

م(، افًقوشي افؼظقي ذم وقء كصقص افؼيعي 1998 -هـ 1419ـ ) (23

 افؼوهـرة. –: مؽتٌي وهـٌي 1ومؼوصدهـو، ط

أثر فقه ادقاصد عذ حركة االجتهاد  ،ظٌد اهلل بـ محقد ،افعزي (24

 تودرات.، مقؿع والتقنني

م(، خالؾي اإلكًون بغ افعؼؾ 1987 -هـ  1417) ظٌد ادجقد، افـجور (25

 فٌـون. –: دار افغرب اإلشالمل 1وافقحل، ط

م(، ؾصقل ذم افػؽر اإلشالمل بودغرب، 1992) ظٌد ادجقد، افـجورـ  (26

 بروت. –: دار افغرب اإلشالمل 1ط

هـ(، ذم ؾؼف افتديـ ؾفـاًم وتـزياًل 1411)حمرم  ظٌد ادجقد، افـجورـ  (27

 (. 22)اجلزء إول(: شؾًؾي ـتوب إمي دوفي ؿطر، افعدد )

هـ(، ذم ؾؼف افتديـ ؾفـاًم 1411)مجودى إوػ  ظٌد ادجقد، افـجورـ  (28

 (.23، افعدد )دوفي ؿطر، (، شؾًؾي ـتوب إميوتـزياًل )اجلزء افثوين

م (، ذح 2113 -هـ 1424د بـ حمؿد )ادرزوؿل إصػفوين ظذ أمح (29

: دار افؽتى افعؾؿقي، 1ديقان احلامشي، ادحؼؼ: ؽريد افشقخ، ط

 فٌـون. –بروت 
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